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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotarare ce priveste darea in folosinta gratuita  a instalatiilor electrice, pe toata 
durata de existent a acestora, din cadrul obiectivului de investitii “ Amenajare spatii 
sociale temporare pentru situatii de urgenta, Alexandria, judetul Teleorman, catre 
Distributie Energie Oltenia S.A. 

 
           Avand in vedere predarea in folosinta cu titlu gratuit a capacitatilor energetice de distributie , si 
anume : Racordul subteran de 20kV aferent PTAB 20/0, 4kV 61-6071, PTAB 20/0.4kV 61-6071T, LES 
0,4kV care alimenteaza firidele de distributie si contorizare stradala si FDCS-urile pe toata durata de 
existent a acestora, din cadrul obiectivului de investii “ Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de 
urgenta , Alexandria, judetul Teleorman, catre Distributie Energie Oltenia S.A., sunt necesare printre altele 
,urmatoarele documente: 
             - date tehnice relevante, pentru linia de joasa tensiune aieriana si subterana, FDCS-uri si 
bransmente; 
            - Hotararea Consiliului Local privind predarea instalatiilor electrice in comodat pe toata durata de 
existenta a acestora. 
             Avand in vedere prevederile ART. 108 din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei care mentioneaza urmatoarele : 

   “Administrarea domeniului public şi privat  al unităţilor administrativ-teritoriale 

    Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului 

cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: 

    a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-

teritoriale care le are în proprietate; 

    b) concesionate; 

    c) închiriate; 

    d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 

    e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 



            Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) si alin. (3) din 
OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre Directia 
Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu cu privire  la darea in folosinta gratuita  a instalatiilor electrice, pe 
toata durata de existent a acestora, din cadrul obiectivului de investitii “ Amenajare spatii sociale temporare 
pentru situatii de urgenta, Alexandria, judetul Teleorman, catre Distributie Energie Oltenia S.A 

Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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