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PROIECT DE HOTARARE 
 
Privind : Acordarea  cu titlu gratuit a dreptului de servitute, in favoarea SC 

URLEASCA WIND FARM SRL, pe o suprafata totala de 28.500 metri patrati, 

proprietatea publica a comunei Traian. 

 
         Nicusor ABASEACA , primar al comunei Traian, judetul Braila , 

 

         Avand in vedere: 

                  -cererea nr. 3/PT/08.11.2022 a SC URLEASCA WIND FARM SRL    

                  -raportul de specialitate al compartimentulu urbanism si amenajarea teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Traian, Judetul  Braila inregistrat la  nr.  

7821/ 18.11.2022, 

                -  prevederile art. 12 si 14 din  Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor 

naturale , cu modificarile si completarile ulterioare 

                - prevederile art. 108 lit. “c” art. 129 alin (2) lit “c” alin (6) lit “a” alin (7) lit “s” , alin. 

14, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

        In temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit “g”, art. 196 alin (1) lit “a” din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completraile 

ulterioare,                                                                 

                                                                     PROPUN :  

 

Art.1(1)  Se acorda cu titlu gratuit dreptul de servitute in favoarea S.C.URLEASCA WIN 

FARM SRL, pe o suprafata totala de 28.500 metri patrati, teren proprietatea publica a comunei 

Traian , pentru construire statie electrica proprie, aferenta CEE Urleasca, conductori electrici 
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(LES), pentru interconectarea turbinelor la statia electrica proprie LES110 KW Silistraru- statia 

electrica Lacu Sarat, acces din DN, traversari canale DJ, CF si organizare de santier . 

      (2) Amplasamentul terenului precizat la alin.(1) se identifica prin anexa ce face parte 

integranta din prezentul proiect de hotarare.  

  Art.2 Dreptul de servitute de trecere se acorda pentru instalarea capacitatilor energetice si 

cuprinde dreptul la acces si de executare a lucrarilor la locurile de aplasare a capacitatilor 

energetice cu ocazia interventiei pentru retehnologizari, reparatii, revizii si avarii.  

Art.3 Exercitarea dreptului de servitu de trecere  se realizeaza pe toata durata existentei 

capacitatilor energetice . 

Art.4 Prezentul proiect de hotarare va fi discutat si analizat in sedinta consiliului local Traian .  

 

 

  Initiator proiect,                                                                                                 Avizat   
     Primar                                                                                          Secretar general al comunei  
Nicusor ABASEACA                                                                                  Daniela-Nicoletta GIUGIUC  
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