
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PROIECT MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                                                     PROIECT 
             
                                HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind darea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie Oltenia S.A., a 
terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 

str.Târgului 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.137163/2022, raportul nr.137292/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.138310/2022 prin care se 
propune darea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie Oltenia S.A., a terenului 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Târgului; 
            În conformitate cu prevederile art.138 alin.2 lit.d din Legea energiei electrice şi 
a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi art.874 
alin.1 din Codul civil; 
   În temeiul art.108 lit.d, art.129 alin.2 lit. c coroborat cu art.6 lit.a, art.139 alin.3 
lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.297 alin.1 lit.d şi art.349 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe  o perioadă de 10 ani, către Distribuţie 

Energie Oltenia S.A., a terenului în suprafaţa de 15 mp., având valoarea de 
inventar de 8780,26 lei, care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Târgului, identificat conform Planului de situaţie anexă la 
prezenta hotărâre, necesar modernizării PT 67, prin amplasare PTAB urban 
20/0,4 kV, 400 kVA. 

Art.2. Pedarea – primirea terenului identificat la art.1 se va face pe baza procesului – 
verbal încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Distribuţie Energie Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

  
  

  
 
                   INIŢIATOR,                                                    AVIZAT, 
                     PRIMAR,                                                  SECRETAR GENERAL, 
           Lia-Olguța VASILESCU                                 Nicoleta MIULESCU 
 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 137163/02.08.2022 

                                                                                                                              

 

 

 

          Referat de aprobare la proiectul de hotărâre 
           privind darea în folosinţă gratuită a  terenului în suprafaţă de 15mp, 

 situat în Municipiul Craiova , str. Târgului  
 pentru amplasare post transformare PTAB 67 

 

 

 
         Prin adresa nr. RO/ emisă de Distribuţie Energie OLTENIA înregistrată la Primăria municipiului 
Craiova sub nr. 132306/25.07.2022 s-a solicitat transmiterea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 
teren ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova în vederea amplasării postului de 
transformare PTAB 67 – Municipiul Craiova. Motivările legale ale acestei solicitări sunt prevederile: 
       Art. 108  lit. (d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
     “Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau 
privat, local sau judeţean, după caz, să fie: date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică” 
     Art. 12. - alin 1 la 4 din Legea 123/2012 a energiei şi gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare : 
  (1) Lucrările de realizare şi retehnologizare ale capacităţilor energetice pentru care se acordă 
autorizaţii, precum şi activităţile şi serviciile pentru care se acordă licenţe, după caz, sunt de interes 
public, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului 
autorizaţiei sau licenţei.
  (2) Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi 
asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice se 
instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de 
licenţe care beneficiază de:
  a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau 
desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei; 
  b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de 
înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare; 
   c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea de reţele 
electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a 
acestora, în condiţiile legii;  

    d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol 
persoane şi bunuri; 
     e) dreptul de acces la utilităţile publice. 
    (3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conţinutul 
acestora este prevăzut la art. 14 şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe toată durata existentei 
capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, 
reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.



   

  (4) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor 
administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata 
existenţei acestora.
        Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 129  alin. 2, lit. c , 
coroborat cu alin.6, lit.b, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, art. 349 din OUG. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ  propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a 
unui  Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a  terenului în suprafaţă de 15mp, 

situat în Municipiul Craiova , str. Târgului pentru amplasare post transformare PTAB 67. 
     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga  documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova. 

    
 

 
 
                                            

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 
 
 
                                                                                       
                       Director executiv,                                                           Șef serviciu,                 
                       Cristian-Ionuţ Gâlea                                                       Cosmin-Lucian Mitucă  

 

 

 

 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu                                                                                            Avizat, 

Nr. 137292/02.08.2022                                                                                      Viceprimar, 

                                                                                                                       Aurelia Filip 

 

 

 

          RAPORT 
 pentru adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova  

 a proiectului de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită  
a  terenului în suprafaţă de 15mp, situat în Municipiul Craiova , 

 str. Târgului,  pentru amplasare post transformare PTAB 67 

 

 

 

        Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul 
Municipiului Craiova in conformitate cu prevederile  art. 129  alin. 2, lit. c , coroborat cu alin.6, 
lit.b, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, art. 349 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ  se propune elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui 
„Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a  terenului în suprafaţă de 15mp, 
situat în Municipiul Craiova , str. Târgului pentru modernizare PT prin montare PTAB 67” în 
vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 Prin adresa nr. RO/ emisă de Distribuţie Energie OLTENIA SA înregistrată la Primăria 
municipiului Craiova sub nr. 132306/25.07.2022  s-a solicitat transmiterea în folosinţă gratuită 
a unei suprafeţe de teren ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova în vederea 
modernizării  PT  67 prin montare post de transformare tip  PTAB 20/04kV, 630kVA , urban 
prevăzut cu un transformator de 20/04KV 630kVA . 
 Din PTAB nou se vor proiecta circuitele de joasă tensiune în vederea preluării LEA 
0,4KV şi a consumatorilor existenţi alimentaţi din cutia de distribuţie a postului de 
transformare: 

-  LES 0,4 kV cu cablu tip ACYY 4x185 mmp în lungime de 180m din TRDI 0,4kV 
aferent PTAB nou la stalpul nr.1 tip SE 10  aferent LEA 0,4kV Circuit  nr.1; 

-  LES 0,4 kV cu cablu tip ACYY 4x185 mmp în lungime de 175m din TRDI 0,4kV 
aferent PTAB nou la stalpul nr.25 tip SC 10005 aferent LEA 0,4kV Circuit  nr.2; 

-  LES 0,4 kV cu cablu tip ACYY 4x185 mmp în lungime de 160m din TRDI 0,4kV 
aferent PTAB nou la stalpul nr.62 tip SC 10005 aferent LEA 0,4kV Circuit  nr.3; 

-  LES 0,4 kV cu cablu tip ACYY 4x185 mmp în lungime de 135m din TRDI 0,4kV 
aferent PTAB nou la BMPIP existent pe domeniu public; 

-  LES 0,4 kV cu cablu tip ACYY 4x185 mmp în lungime de 135m din TRDI 0,4kV 
aferent PTAB nou  până într-o firidă tip E 2-6 nou proiectată amplasată pe domeniu public 
lângă  BMPIP 0,4kV existent pe domeniu public; 

 Motivările legale ale acestei solicitări sunt prevederile: 
       Art. 108 , alin. (d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
     “Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului public 
sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate 
publică” 
     Art. 12. - alin 1 la 4 din Legea 123/2012 a energiei şi gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare : 
  (1) Lucrările de realizare şi retehnologizare ale capacităţilor energetice pentru care se 
acordă autorizaţii, precum şi activităţile şi serviciile pentru care se acordă licenţe, după caz, 



   

sunt de interes public, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului 
propriu al titularului autorizaţiei sau licenţei.
  (2) Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori 
juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea 
capacităţii energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor 
autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază de:
  a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării 
sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei; 
  b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de 
înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare; 
   c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea 
de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la 
locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii;  
    d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în 
pericol persoane şi bunuri; 
     e) dreptul de acces la utilităţile publice. 
    (3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar 
conţinutul acestora este prevăzut la art. 14 şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe 
toată durata existentei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei 
capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.

 Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor 
administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, 
pe toată durata existenţei acestora. 

 În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 62117/11.04.2022 eliberat sub nr. 
610/11.04.2022 scopul pentru care se solicită suprafaţa de 15mp cu valoarea de inventar de 
8780,27 lei, teren , ce face parte din suprafaţa totală de 9520mp, aferenta str. Târgului, ce 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova conform  HG nr. 141/2008, anexa 2, poz. 
229, este pentru creşterea gradului de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a 
consumatorilor zona PT67 prin montare anvelopă PTAB urban 20/0kV, pe separatorul de 
sensuri aferent str. Târgului alimentat prin secţiune LES 20kV PT 107 – PT 743 , realizate 5 
circuite JT din PTAB nou tip proiectat tip ACYY 4x185 cu L= 200ml, pentru preluare BMPIP 
existent şi a consumatorilor aferenţi CD a PTA 67 ce se va dezafecta. 
 Desfăşurarea lucrărilor nu va afecta circulaţia rutieră şi pietonală şi va fi semnalizată 
corespunzător prin sectorizarea zonei de lucru cu panouri , plăci şi indicatoare rutiere. 

Serviciul public privind distribuţia energiei electrice în zona IV care cuprinde judeţele  
Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt şi Teleorman  se efectuează ca urmare a 
contractului de concesiune nr. 6/20.06.2005 încheiat cu Ministerul Economiei şi Comerţului, 
cu Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica 
Oltenia” SA  

Precizăm că pentru Municipiul Craiova (cu toate cartierele sale) este în vigoare 
contractul de concesiune nr. 6/20.06.2005  încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului 
şi  Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica 
Oltenia” SA . Acest contract a fost modificat prin actul adiţional nr. 2 , având în vedere 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor CEZ Distribuţie SA din 24.11.2016 
şi rezoluţia nr. 22729/30.12.2016 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Dolj prin care  CEZ Distribuţie SA şi – a schimbat denumirea în  Distribuţie Energie 
Oltenia SA.  

 Distribuţie  Energie Oltenia SA este deţinătoarea Licenţei pentru distribuţia energiei 
electrice nr. 457 acordată prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 317/29.04.2002 modificată prin 
Decizia ANRE nr. 360/15.03.2007 , Decizia preşedintelui ANRE nr. 2771/17.12.2017 şi   
Decizia preşedintelui ANRE nr.139/08.02.2017 fiind valabilă pâna la data de 29.04.2027.  

Conform art. 138 alin. 2 lit. d din Legea nr. 123/2012, operatorul de distribuţie a 
energiei electrice are dreptul să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică 
locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie, precum şi pentru realizarea lucrărilor 
de execuţie, operare, întreţinere şi reparaţii, în condiţiile legii.



   

Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile  art. 138 alin. 2 lit. d  
din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, art. 874, alin.1 Cod Civil, art. 
108, lit. (d), art. 129  alin. 2, lit. c , coroborat cu alin.6, lit.b, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, 
alin.1, lit. a, art. 349   din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ propunem spre 
aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova: 
         - darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Distribuţie Energie 
OLTENIA S.A., a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 15mp, cu  valoarea de inventar de 8780,26 lei, situat pe  str.Târgului, 
identificat conform Anexei la prezentul raport, în scopul modernizării PT 67, prin 
amplasare PTAB urban  20/0,4kV, 400kVA; 
          - predarea primirea terenului  identificat la punctul 1 se va face pe baza de 
proces verbal încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea hotărârii. 
 
 

 

 

 

                 Director executiv,                                                               Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data:  
  Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și   legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

    Data:  
    Semnătura:  
 

 
 
 
                                                                                                           Întocmit,     
                                                                                                           Insp.Cosmin Popescu 
                                                                                Îmi asum responsabilitatea privind         
                                                                               realitatea și legalitatea  în solidar  
                                                                               cu întocmitorul înscrisului 
                                                                              Data:  
                                                                              Semnătura: 
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