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      HOTĂRÂREA  Nr.  15/2020 
privind darea în folosință către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud , a unei suprafețe de 8 m2 de teren din domeniul public al Comunei 
Leliceni precum și acordarea de drept de uz și servitute pe toată perioadă existenței 

rețelei electrice,  în vederea amplasării unor stâlpi de joasă tensiune, 
cu titlu gratuit  

 
 
Consiliul Local al comunei Leliceni,  
 
Întrunit în şedinţa ordinară la data de 21 mai 2020 convocată prin Dispoziţia nr. 71/2020, 

emisă de primarul comunei dl. Keresztes Balázs la sediul primăriei Leliceni; 
 
Luând în considerare Proiectul de hotărâre nr. 23/2020 inițiat de primarul comunei și 

referat, Referatul de aprobare nr. 24/2020 al  primarului Comunei Leliceni, Raportul de specialitate 
nr.1206/2020 al compartimentului de resport din cadrul aparatului propriu al primarului; 
            Analizând solicitarea depusă de SDEE Transilvania Sud cu nr. înreg. 7500-14198/2020 cu 
privire la soluționarea celor arătate în vederea realizării proiectului intitulat ”Modernizare LEA  
0.4Kv și branșamente Pta1, Ptab2, loc. Fitod, județul Harghita”, pentru obținerea hotărârii 
Consiliului Local al Comunei Leliceni 

Având în vedere prevederile art. 861 din Legea nr. 287/2009, din Noul Cod Civil al 
României, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare art.45 alin. 5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012 cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare,  

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu toate modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedre Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative  pentru 
elaborarea actelor normative, cu toate modificările şi completările ulterioare 

Constatând  aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre prin afișaj conform 
prevederile art. 7 alin.(1) și (2) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională 
în administraţia public, cu modificările și completările ulterioare;  

 
În temeiul art. 129 alin. (2), 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 
 

 
 
 
 



 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă darea în folosință către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 
Transilvania Sud, a unei suprafețe de 8 m2 de teren din domeniul public al Comunei Leliceni 
precum și acordarea de drept de uz și servitute pe toată perioadă existenței rețelei electrice,  în 
vederea amplasării unor stâlpi de joasă tensiune, cu titlu gratuit. 

 
  (2) Suprafața care va fi utilizat în timpul lucrărilor în vederea realizării  proiectului, va fi 
readus la stadiul inițial după finalizarea lucrărilor. 
 

Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Comunei Leliceni. 

 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului 
Comunei Leliceni. şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 
 

      
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează pentru legalitate, 
       Consilier                               Secretarul general al comunei 

                   Demes Elemér                                  Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr.15 
Adoptată în ședința din data de 21 mai 2020 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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