
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 31 

Din data de  27 mai 2021 

privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea societății Distribuție Energie 

Electrică România S.A., asupra unor terenuri situate în Comuna Boghiș, satul Boghiș  
 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 

2021 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2943 din 25.05.2021 al primarului comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 2945 din 25.05.2021 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

- raportul de avizare nr. 3009 din 27.05.2021  al comisiei de specialitate;  

- adresa societății Distribuție Energie Electrică România S.A. nr. 110254 din 19.05.2021; 

- prevederile art. 12 alin. (2) – (6) și art. 14 din Legea Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și ale alin. (6) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se acordă drept de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea societății Distribuție 

Energie Electrică România S.A., asupra unor terenuri situate în Comuna Boghiș, satul Boghiș, pe 

marginea drumul comunal DC 85, proprietate publică a Comunei Boghiș, pentru realizarea 

lucrării ,,Injecție de putere în localitatea Boghiș”, pe toată durata existenței constrcucțiilor,  după 

cum urmează: 
  

 - pentru amplasare PTA 100 kVA – 1 buc. – 4 mp 

 - pentru amplasare stâlp tip SC 15014 – 1 buc. – 2 mp 

 - perntru amplasare stâlp tip SE 10 – 2 buc. – 4 mp 
 

 Art.2. Predarea-primirea terenurilor se va face prin proces-verbal în termen de maxim 60 

de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 

Boghiș. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

  - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

  - Societatea Distribuție Energie Electrică România S.A. 

  - Primarul Comunei Boghiș; 

  - Cetățenii comunei prin afișaj; 

  - Dosarul şedinţei. 
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