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ROMÂNIA           Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ           Secretar general 
COMUNA CRASNA                                Lazar Veturia     
CONSILIUL LOCAL        

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Privind transmiterea în folosință gratuită  în favoarea Societății  de Distribuție  a 

Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea 
amplasării unui număr de  6 stâlpi de beton  de joasă tensiune  

 
Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a primarului cu nr…..; 
-  raportul compartimentului de resort cu nr……; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
- adresa cu nr.36786/28.02.2022 al Societății  de Distribuție  a Energiei Electrice Transilvania Nord 
SA – Sucursala Zalău; 
- în baza prevederilor art.12 alin. (2) –(6) şi art.14 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a 
gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.129. alin.(2) lit.c) și d), alin.(6) lit. a), alin.(7) lit.n)  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art.139 alin.(1) , alin.(3) lit.g) , art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită în favoarea favoarea Societății de 
Distribuție  a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului în suprafață de 
6 mp în vederea amplasării unui număr de șase  stâlpi de beton  de joasă tensiune . 

Art.2. Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala 
Zalău, va beneficia de dreptul de uz și servitute de trecere pe terenul proprietatea comunei Crasna 
de 6 mp, în vederea realizării lucrării. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează pimarul comunei 
Crasna și  compartimentul urbansim şi amenajarea teritoriului. 
            Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţul Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment urbanism – amenajarea teritoriului; 
- Societatea  de Distribuție  a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău; 
- Site: www.primariacrasna.ro – Monitorul offcial local; 
- Dosarul ședinței.. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi: …….. pentru,  

………împotrivă 
……… abțineri. 

 
 
 

http://www.primariacrasna.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA  CRASNA 
PRIMAR 
Nr.. 
 

REFERAT DE APROBARE 

Privind transmiterea în folosință gratuită  în favoarea Societății  de 
Distribuție  a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a 

terenului necesar în vederea amplasării unui număr de 6 stâlpi de beton de joasă 
tensiune 

 
Prin adresa înregistrată sub nr.36786/28.02.2022 Societateai  de Distribuție  a 

Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, solicită transmiterea în 

folosință gratuită  a terenului în suprafață totală de 6 mp în vederea realizării lucrării 

”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Anexă de Exploatație 

Agricolă – Adăpost de Animale, amplasat în loc. Marin , str. Marin nr. fn.”. 

Propun aprobarea solicitării pe toată durata existenţei construcţiilor, cu 

respectarea prevederilor art.12 alin. (2) –(6) şi art.14 din Legea nr.123/2012 a 

energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat. 
 

PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ                 PRIMAR 
COMUNA  CRASNA       KOVACS ISTVAN 
Nr.. 
 

RAPORT 

Privind transmiterea în folosință gratuită  în favoarea Societății  de 
Distribuție  a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a 

terenului necesar în vederea amplasării unui număr de 6 stâlpi de beton de joasă 
tensiune 

 
Prin adresa înregistrată sub nr.36786/28.02.2022 Societateai  de Distribuție  a 

Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, solicită transmiterea în 

folosință gratuită  a terenului în suprafață totală de 6 mp în vederea realizării lucrării 

”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Anexă de Exploatație 

Agricolă – Adăpost de Animale, amplasat în loc. Marin , str. Marin nr. fn.”. 

Propun aprobarea solicitării pe toată durata existenţei construcţiilor, cu 

respectarea prevederilor art.12 alin. (2) –(6) şi art.14 din Legea nr.123/2012 a 

energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Inspector de specialitate IA 

Vincze Alexandru 
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