
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M 
                 
                        
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 33/2016                                                              
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către operatorul de 
distribuţie SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu 

Mare,asupra unor suprafeţe de teren situate în extravilanul comunei Tiream 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.10.2016, 
  Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum si rapoartele de aviz favorabil  ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei  Tiream ,nr.1, nr.2 şi nr.3, 
 Analizând solicitarea adresată de către  SC.Filiala de Întreţinere şi Servicii „Electrica 
Serv” S.A. , Sucursala de întreţinere  şi Servicii Energetice „ Electrica Transilvania Nord” , 
Agenţia  de Întreţinere şi Servicii Energetice Satu Mare nr. 1631 /04.08.2016 pentru proiectul  
nr.4867/2015 cu denumirea  Modernizare LEA 20 KV Andrid  Etapa 1, pentru acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz şi  servitute de trecere asupra terenurilor proprietate publică şi 
privată a comunei Tiream;                                                                                                                            
 În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele din alin. 
(3) şi alin. (4) ale aceluiaşi articol din Legea nr. 123/2012 actualizată a energiei electrice şi a 
gazelor naturale, 
 Luând în considerare prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată şi 
actualizată, privind administraţia publică locală, 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică 
locală, 

                                           H O T Ă R Â Ş T E : 

 Art.1. -  Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz şi servitute de trecere, către SC 
F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu Mare, asupra  unor 
suprafeţe de teren situate în extravilanul comunei Tiream ,  cuprinse în Anexa nr.1,  
identificate conform Planurilor de situaţie nr. 8 şi nr. 9 , care constituie Anexă nr.2 ,                                                                                                                                   
 Art. 2. - Exercitarea dreptului de uz şi servitute de trecere asupra terenurilor afectate 
de capacităţile energetice, se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora.                                                                                                    
 Art.3.-  Anexa nr. 1 şi anexa nr.2   fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                     
 Art.4. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Tiream.                                                                                                                                                                
 Art.5.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream,, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu 
Mare, SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu Mare, Cetăţeni 
comunei prin afişare . 

Tiream, la 17 octombrie   2016 

 
            PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează: 
            Consilier local :Man Niculae                                Secretar:jr.Maria GRIGORAŞ                                                                        
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R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                         Anexa nr.1, la HCL.nr.33/2016  

        T I R E A M 
                 

 
 
 
 

IDENTIFICARE TOPOGRAFICĂ   
A TERENULUI  PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI TIREAM  PE CARE SUNT 

AMPLASATE REŢELELE DE DISTIBUŢIE   A ENERGIEI ELECTRICE ,DE TENSIUNE 
MEDIE 

 

Nr.                      
crt. 

Identificare topografică asupra 
terenului proprietate  privată    a 

comunei Tiream (nr.top.) 

  

Nr stâlp                                                

Suprafaţa de teren ocupată de 
fundaţia stâlpului (mp)                                                             

1 stâlp = 1 mp 

1 P 714 ST. 147 1 mp 

2 P 714 ST.148 1 mp 

3 P 714 ST.149 1 mp 

4 P 714 ST. 150 1 mp 

5 P.807 ST. 168 1 mp 

6 P.807 ST.169 1 mp 

7 P.807 ST.170 1 mp 

8 P.807 ST. 171 1 mp 

9 P.769 ST. 172 1 mp 

10 P.769 ST. 173 1 mp 

11 P.769 ST. 174 1 mp 

12 P.769 ST. 175 1 mp 

13 P.769 ST. 176 1mp 

  TOTAL SUPRAFAŢĂ - 13 mp 

 

    Tiream, la 17 octombrie   2016 
 

 
      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează: 
     Consilier local :Man Niculae                                Secretar:jr.Maria GRIGORAŞ                                                                        
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.1659 din 26.08.2016 
 
 

 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE                                                                                                                          
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către operatorul de 
distribuţie SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu 

Mare,asupra unor suprafeţe de teren situate în extravilanul comunei Tiream 

 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ……….2016, 
  Având în vedere cererea adresată de SC.Filiala de Întreţinere şi Servicii „Electrica 
Serv” S.A. , Sucursala de întreţinere  şi Servicii Energetice „ Electrica Transilvania Nord” , 
Agenţia  de Întreţinere şi Servicii Energetice Satu Mare nr. 1631 pentru proiectul  
nr.4867/2015 cu denumirea  Modernizare LEA 20 KV Andrid  Etapa 1, pentru acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz şi  servitute de trecere asupra terenurilor proprietate publică şi 
privată a comunei Tiream;                                                                                                         
 În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele din alin. 
(3) şi alin. (4) ale aceluiaşi articol din Legea nr. 123/2012 actualizată a energiei electrice şi a 
gazelor naturale, 
 Luând în considerare prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată şi 
actualizată, privind administraţia publică locală, 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică 
locală, 

                                                    H O T Ă R Â Ş T E : 

 Art.1. -  Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz şi servitute de trecere, către SC 
F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu Mare, asupra  unor 
suprafeţe de teren situate în extravilanul comunei Tiream ,  cuprinse în Anexa nr.1,  
identificate conform Planurilor de situaţie nr. 8 şi nr. 9 , care constituie Anexă nr.2 ,                                                                                                            
 Art. 2. - Exercitarea dreptului de uz şi servitute de trecere asupra terenurilor afectate 
de capacităţile energetice, se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora.                               
 Art.3.-  Anexa nr. 1 şi anexa nr.2   fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                     
 Art.4. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Tiream.                                                                                                                                                                
 Art.5.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream,, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu 
Mare, SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu Mare, Cetăţeni 
comunei prin afişare . 

Tiream, la 26 august  2016 
 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM                                                          Anexa nr.1, la PROIECT  

- P R I M A R – 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICARE TOPOGRAFICĂ   
A TERENULUI  PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI TIREAM  PE CARE SUNT 

AMPLASATE REŢELELE DE DISTIBUŢIE   A ENERGIEI ELECTRICE ,DE TENSIUNE 
MEDIE 

 

Nr.                      
crt. 

Identificare topografică asupra 
terenului proprietate  privată    a 

comunei Tiream (nr.top.) 

  

Nr stâlp                                                

Suprafaţa de teren ocupată de 
fundaţia stâlpului (mp)                                                             

1 stâlp = 1 mp 

1 P 714 ST. 147 1 mp 

2 P 714 ST.148 1 mp 

3 P 714 ST.149 1 mp 

4 P 714 ST. 150 1 mp 

5 P.807 ST. 168 1 mp 

6 P.807 ST.169 1 mp 

7 P.807 ST.170 1 mp 

8 P.807 ST. 171 1 mp 

9 P.769 ST. 172 1 mp 

10 P.769 ST. 173 1 mp 

11 P.769 ST. 174 1 mp 

12 P.769 ST. 175 1 mp 

13 P.769 ST. 176 1mp 

  TOTAL SUPRAFAŢĂ - 13 mp 

 

                                                                  P R I M AR,                                                                                                                               
                                  dl. Tar Nicolae 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R – 
 

 

       EXPUNERE  DE  MOTIVE                                                                                                   
la proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către 
operatorul de distribuţie SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala 

Satu Mare,asupra unor suprafeţe de teren situate în extravilanul comunei Tiream  

 
 Analizând solicitarea adresată  autorităţilor locale  prin  adresa nr. 1631 /04.08.2016 , 
înregistrată la Primăria comunei Tiream sub nr. 1400/04.08.2016 , prin care operatorul de 
distribuţie SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu Mare solicită 
acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe domeniul public şi privat  al comunei 
Tiream   în vederea echipării reţelelor de distribuţie  de medie tensiune  cu echipamente care 
să asigure  îmbunătăţirea  calităţii energiei  prin creştere capacităţii de distribuţie  a liniilor 
electrice, reducerea  duratei  şi numărului de întreruperi în alimentarea  consumatorilor , 
limitarea numărului  de consumatori afectaţi  de un incident,  reducerea efectelor  asupra 
instalaţiilor  în regim de scurtcircuit sau puneri la pământ , concretizate prin :                                           
 - creşterea siguranţei  în funcţionarea  liniei prin modernizarea liniei realizată prin  
înlocuirea izolatorilor  de porţelan  cu izolatori siliconici, înlocuirea stâlpilor  de beton 
deterioraţi în timp,montarea de prize de legare la pământ  cu dirijarea distribuţiei  potenţialului  
la stâlpii cu separator  şi la alţi stâlpi  din zona cu circulaţie  frecventă;                                                                                               
 - Reducerea posibilităţilor  de apariţie a unor avarii extinse datorită  intemperiilor  prin 
reducerea distanţei  dintre doi stâlpi  de întindere sub 2 km;                                                               
 - Reglementarea condiţiilor  de coexistenţă ale liniei cu elemente din teren, drumuri , 
căi ferate , zone de circulaţie  frecvenţă , clădiri existente. 

  În cadrul lucrării de investiţii „Modernizare LEA 20 KV Andrid  Etapa 1” proiect 
nr.4867/2015, în zona UAT Tiream se vor executa lucrări între stâlpi 91 -195 astfel :                        
 1.Se vor înlocui izolatorii de porţelan cu izolatori siliconici;                                                             
 2. Se vor înlocui stâlpii  cu defecte nr. 96,99,104,109,112 -
114,116,119,121,123,124,130,132,134,136,137,139,140,142 -144, 148,162,171,183,189,192, 
195 cu stâlpi  de beton pe acelaşi amplasament.                                                                                
 3.La stâlpul 132 după racordul Tiream se va monta un separator tripolar în SF 6 
telecomandat cu comandă GPRS, integrat în sistemul SCADA al SDEE Satu Mare .                  
 Având în vedere  că realizarea lucrărilor este de interes public, în baza prevederilor                                          
art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele din alin. (3) şi alin. (4) ale aceluiaşi articol din 
Legea nr. 123/2012, actualizată, a energiei electrice şi a gazelor naturale, care prevăd faptul 
că, asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, titularul de licenţă 
beneficiază de dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, 
retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, iar exercitarea acestui drept asupra 
proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice 
se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora, 
Date fiind considerentele de mai sus, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local 
prezentul proiect de hotărâre. 

                   Tiream, la  26 august 2016 

Iniţiator proiect 
Primar, 

Tar Nicolae 

Red.T.N. 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
 - SECRETAR  -  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către 
operatorul de distribuţie SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala 

Satu Mare,asupra unor suprafeţe de teren situate în extravilanul comunei Tiream  

  

 Având în vedere solicitarea adresată  autorităţilor locale  prin  adresa nr.1631 /04.08 
2016 , înregistrată la Primăria comunei Tiream sub nr. 1400/04.08.2016 , prin care operatorul 
de distribuţie SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu Mare 
solicită acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe domeniul public şi privat  al 
comunei Tiream   în vederea echipării reţelelor de distribuţie  de medie tensiune  cu 
echipamente care să asigure  îmbunătăţirea  calităţii energiei  prin creştere capacităţii de 
distribuţie  a liniilor electrice, reducerea  duratei  şi numărului de întreruperi în alimentarea  
consumatorilor , limitarea numărului  de consumatori afectaţi  de un incident,  reducerea 
efectelor  asupra instalaţiilor  în regim de scurtcircuit sau puneri la pământ , concretizate prin :                                           
 - creşterea siguranţei  în funcţionarea  liniei prin modernizarea liniei realizată prin  
înlocuirea izolatorilor  de porţelan  cu izolatori siliconici, înlocuirea stâlpilor  de beton 
deterioraţi în timp,montarea de prize de legare la pământ  cu dirijarea distribuţiei  potenţialului  
la stâlpii cu separator  şi la alţi stâlpi  din zona cu circulaţie  frecventă;                                                                                               
 - Reducerea posibilităţilor  de apariţie a unor avarii extinse datorită  intemperiilor  prin 
reducerea distanţei  dintre doi stâlpi  de întindere sub 2 km;                                                               
 - Reglementarea condiţiilor  de coexistenţă ale liniei cu elemente din teren, drumuri , 
căi ferate , zone de circulaţie  frecvenţă , clădiri existente.                                                                      
 În cadrul lucrării de investiţii „Modernizare LEA 20 KV Andrid  Etapa 1” proiect 
nr.4867/2015, în zona UAT Tiream se vor executa lucrări între stâlpi 91 -195 astfel :                        
 1.Se vor înlocui izolatorii de porţelan cu izolatori siliconici;                                                             
 2. Se vor înlocui stâlpii  cu defecte nr. 96,99,104,109,112 -114,116,119,121,123, 
124,130,132,134,136,137,139,140,142 -144, 148,162,171,183,189,192, 195 cu stâlpi  de 
beton pe acelaşi amplasament.                                                                                          
 3.La stâlpul 132 după racordul Tiream se va monta un separator tripolar în SF 6 
telecomandat cu comandă GPRS, integrat în sistemul SCADA al SDEE Satu Mare .                  
 Ţinând cont de faptul că, lucrările proiectate sunt de interes public, potrivit dispoziţiilor 
art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele din alin. (3) şi alin. (4) ale aceluiaşi articol din 
Legea nr. 123/2012 actualizată a energiei electrice şi a gazelor naturale, asupra terenurilor şi 
bunurilor proprietate publică sau privată, titularul de licenţă - în acest caz, SC Electrica SA în 
calitatea sa de distribuitor de energie electrică, conform art. 8 alin. 2 din legea sus-amintită - 
beneficiază de dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, 
retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, iar exercitarea acestui drept asupra 
proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice 
se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora, 
  Date fiind considerentele de mai sus, se propune spre analiză şi aprobare Consiliului 
local prezentul proiect de hotărâre. 

       Tiream, la 29 septembrie 2016 

                                                           S E C R E T A R, 
                                                             Grigoraş Maria  
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