
ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 
 

Nr. tel. importante:  Primar: 0751290666, V.primar: 0741371368 

 

HOTĂRÂRE 
NR.:56/29.11.2019 

Privind constituirea dreptului de folosință gratuită a SDEE Transilvania Sud SA asupra 
suprafețelor de teren aparținând domeniului public al Comunei Ulieș în scopul finalizării 

Lucrării 195/2019 Modernizare LEA 0,4 kV PT 1 Iașu și Ighiu  
 
 

 Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 29 noiembrie 
2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

a) Referatul de aprobare nr.: 309/S/20.11.2019 

b) Proiectul de Hotărâre nr.: 310/S/20.11.2019; 

c) Raportul de specialitate al compartimentului de cadastru nr.: 316/S/20.11.2019; 

d) Avizul comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, 
protecția mediului și turism nr.: 320/S/29.11.2019; 

Hotărârea Guvernului nr.: 14/1999 anexa nr.: 56 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al Comunei Ulieș; 

Adresa nr.: SDEE Harghita nr. 85/19.11.2019 și Adresa SDEE Harghita 86/19.11.2019 

Ținând cont de prevederile legale: 

Art. 12 din Legea 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 297 și art. 349 și urm. din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 862, coroborat cu art. 866 și cu art. 874 din Codul Civil republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 8 al. (1) lit. a). din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 1 al. (2) și art. 3 al. (1) lit. c). din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările 
ulterioare; 
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Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 287, art. 129 al. (6) lit. a)., art. 139 al. (3) lit. g)., art. 196 al. (1) lit. 
a). și art. 199 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 

HOTĂRĂRE: 
 
Art. 1. Darea în folosință gratuită a unor terenuri pentru SDEE Transilvania Sud 

al. (1) Se hotărăște darea în folosință gratuită până la existența stâlpilor terenul de 9 

m2 la marginea drumului principal din satul Ighiu pentru Modernizare LEA 0,4 kV PT1, 

Lucrarea 195/2019. 

al. (2) Se hotărăște darea în folosință gratuită până la realizarea lucrărilor de 

Modernizare LEA 0,4 kV PT1 terenul de 1505 m2 din marginea drumului principal al 

satului Ighiu. 

al. (3) Se hotărăște darea în folosință gratuită până la existența stâlpilor terenul de 1 

m2 la marginea drumului principal din satul Iașu pentru Modernizare LEA 0,4 kV PT1, 

Lucrarea 195/2019. 

al. (4) Se hotărăște darea în folosință gratuită până la realizarea lucrărilor de 

Modernizare LEA 0,4 kV PT1 terenul de 610 m2 din marginea drumului principal al 

satului Iașu. 

Art. 2. Dispoziții executorii 

al. (1) Cu îndeplinirea prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul comunei Ulieș și 

aparatul de specialitate a acestuia. 

al. (2) Executantul lucrării se obligă la obținerea autorizației de construire și la 

respectarea tuturor prevederilor legale în privința executării lucrărilor și a exploatării 

construcțiilor. 

al. (3) La data începerii lucrărilor SDEE Transilvania Sud SA va notifica aparatul de 

specialitate a primarului comunei Ulieș pentru încheierea unui proces-verbal de 

predare-primire, însoțit de fotografii. Nu pot fi începute lucrările înainte de 

încheierea procesului-verbal de predare-primire. În cazul în care lucrările se încep 

înaintea lucrărilor de predare primire, Primarul comunei Ulieș va încheia un proces-

verbal de constatare a stării imobilului înaintea începerii lucrărilor, act care va fi 

opozabil SDEE Transilvania SA. 
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al. (4) După îndeplinirea lucrărilor SDEE Transilvania Sud SA va notifica aparatul de 

specialitate a Primarului Comunei Ulieș pentru încheierea unui proces-verbal de 

primire-predare la care se vor atașa fotografii. 

al. (5) SDEE Transilvania Sud SA este răspunzător pentru deteriorarea bunurilor 

cauzate cu ocazia îndepliniri lucrărilor. Daunele aparente vor fi consemnate în 

procesul-verbal de restituire și se vor remedia în termen de maximum două 

săptămâni de la data semnalării lor. 

Art. 3. Natura Juridică a actului și căi de atac 

al. (1) Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen 

de 30 de zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate 

adresa cerere la instanta de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen 

de 30 de zile de la comunicare. 

al. (2) Prezentul act este un act administrativ individual. 

Art. 4. Comunicarea Hotărârii 

al. (1) Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului general: 

• Institutiei Prefectului – județul Harghita; 
• Primarului comunei Ulieș; 
• SDEE Transilvania Sud SA. 
• Prezenta Hotărâre se afisează la sediul Primăriei și la pagina de internet al comunei 

Ulieș. 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 ORBÁN BALÁZS Persoana desemnată cu atribuții de 
  SECRETAR 
  Fazakas László 


