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                                                         PROIECT DE HOTĂRÂRE             
                                                                NR.645/16.03.2018 
                                privind transmiterea în folosință gratuită a terenului  în suprafață de 2 mp,  
                               din   domeniul public  în vederea realizării unor lucrări de investiții în favoarea  
                                                        SDEE Transilvania Nord – SDEE Zalău 
                             Primarul comunei Rus ,  

Având în vedere: 

- prevederile art. 4 și 6  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizional  în administrația 
public ; 

- prevederile art. 12 , alin.(2) –(6) și art.14 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor 
naturale , cu modific rile și complet rile ulterioare; 

- cererea SC ELMONT SA ZAL U privind adoptarea unei HCL pentru cedarea folosinței unei 
suprafețe de 2 mp din domeniul public al comunei Rus , satul Fîntînele-Rus c tre SDEE 

Transilvania Nord – SDEE Zalău , în vederea amplas rii a doi stâlpi SE 10 și a unui post de 
transformare;  

- expunerea de motive a primarului comunei Rus; 

- raportul de specialitate întocmit de funcționarul public desemnat  cu atribuții în domeniul 
urbanismului și amenaj rii teritoriului.; 

- avizul  Comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local al comunei Rus;  

- prevederile  art. 36, aliniatul (2), litera (c ) , alin. (5) , litera ( a)  din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

În temeiul art.45, alineatul (1) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 

                                                                        PROPUN: 
Art. 1.  Se aprob  transmiterea în folosinț  gratuit  a terenului în suprafaț  de 2 mp , din domeniul public 
al comunei Rus satul Fîntînele-Rus , în favoarea  Soc. DEE Transilvania Nord – SDEE Zalău ,în 

vederea amplas rii a doi stâlpi SE 10 și a unui post de transformare,  în cadrul lucr rii nr.EMLZ 
1803/2018 cu denumirea  ,,Injecție de putere și modernizare, LEA 0,4 KV și branșamente Fîntînele-Rus 

”. 

Art. 2. Societatea DEE Transilvania Nord – SDEE Zalău va beneficia de dreptul de uz și servitute de 
trecere pe terenul proprietatea comunei Rus pe care se va realiza lucrarea prev zut  la art.1. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredințeaz  primarul comunei Rus și persoana 
desemnat  cu atribuții în domeniul urbanismului și amenaj rii teritoriului. 

Art. 4. Persoanele nemulțumite se pot adresa împotriva prezentului act administrativ instanței de 
contencios în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 

 Art. 5 – Prezenta hot râre va fi comunicat  , prin grija secretarului comunei , c tre : 
-Institutia Prefectului Judetului S laj; 
- Soc. DEE Transilvania Nord – SDEE Zal u; 
-Se public  pentru aducere la cunoastere prin afisare și postare pe site: www.comunarus.ro ; 

-Dosar hotarari si dosar sedint  a C.L. Rus.       
 

INIȚIATOR ,                                                                           Avizat  pentru legalitate, 
PRIMAR,                                                                                      Secretarul comunei ,  
PINTEA ALEXANDRU                                                                       Bora Ioan-Marian 
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