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HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către CEZ
DISTRIBUTIE SA, a unor active fixe (capacităţi energetice) din
investiţia „Extindere reţea de 0,4 KV şi iluminat public str.
Măceşului, municipiul Caracal, judeţul Olt” în vederea furnizării de
energie electrică
EXPUNERE DE MOTIVE:
In vederea recordării la reţeaua electrică a locuinţelor cât şi a iluminatului public
din zonă străzii Măceşului şi străzilor adiacente acesteia.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate cu nr. 14638 din 12.11.2010 al Direcţiei de Dezvoltare
Urbană, Cadastru, Lucrări Publice, Programe Comunitare din cadrul Primăriei
municipiului Caracal;
- Art. 36(2) lit c.. art. 45 alin3, art.120, art.123(1), art.124 din Legea 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
-Art.4 sectiunea a 2-a, Capitolul 1 „Principii pentru realizarea racordarii
locuintelor individuale la reteaua electrica de distributie” din Hotărârea Guvernului nr.
90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele
electrice de interes public;
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 13/2007 privind energiei electrice cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către CEZ DISTRIBUTIE
SA, a unor active fixe (capacităţi energetice) din investiţia „Extindere reţea de 0,4 KV
şi iluminat public str. Măceşului, municipiul Caracal, judeţul Olt” în vederea furnizării
de energie electrică, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. Transmiterea în folosinţă gratuită, pe toată durata de viaţă a acesteia, se va
face prin semnarea unui contract de comodat.
(2) Activele fixe (capacităţi energetice) înscrise în anexa nr.1, mai sus
menţionată, se includ şi fac parte din patrimoniul domeniului public al municipiului
Caracal.

ART. 2. Se împuterniceşte d-nul Gheorghe Anghel, primarul municipiului
Caracal, cu semnarea contractului de comodat având ca obiect transmiterea în folosinţă
gratuită către CEZ DISTRIBUTIE SA, a unor active fixe (capacităţi energetice) din
investiţia „Extindere reţea de 0,4 KV şi iluminat public str. Măceşului, municipiul
Caracal, judeţul Olt” în vederea furnizării de energie electrică, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. Direcţiile din cadrul Primăriei şi Primarul municipiului Caracal vor duce
la îndeplinire prezenta hotarâre.
ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului
municipiului Caracal şi direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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