
 
 
 
 
 
                                        
                                           HOTĂRÂREA  NR.146 
                                              Din 15 noiembrie2019 
 
Privind aprobarea transmiterii obiectivului de investiții  ”Extindere rețele 
  electrice pentru alimentare locuințe sociale pentru comunitatea de romi  
                               Pecica” către E-Distribuție Banat SA 
Având în vedere: 
-Referat de aprobare nr.44578/29.10.2019 al domnului primar Antal Petru; 
-Raportul de specialitate nr.45108/30.10.2019 al Serviciului Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Pecica; 
-Expunerea de motive a primarului Antal Petru, 
-Adresa E-Distribuție Banat SA nr.139210/25.10.2019, înregistrată Ia Primăria 
orașului Pecica sub nr.44578/29.10.2019, referitoare la predarea capacității energetice 
”Extindere rețele electrice pentru alimentare locuințe sociale pentru comunitatea de 
romi Pecica”;  
-Prevederile art.14 alin (I )-(5), art.15, art.44 alin.(7) — (8), art.46 alin.(2) din 
Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordinului ANRE nr. 31 din 29 mai 2013 pentru 
aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de 
capacități energetice de distribuție a energiei electrice, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordinului ANRE nr.75/2013 privind aprobarea 
Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru 
electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei 
electrice, cu modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile Ordinului nr.36/28 februarie 2019 al Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 
condiţiilor de finanţare a investiţiilor  pentru electrificarea localităţilor ori pentru 
extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
-Votul „pentru” a 15  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g), 
art.196 alin.(1) lit.a) și art.362 alin.(3) din OUG nr.57/2019-privind Codul 
Administrativ,  
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                                                 H OT Ă R ĂȘTE: 

Art.1.Se aprobă transmiterea în favoarea E-Distribuție Banat SA, a dreptului de 
proprietate asupra capacităților energetice, aferente cotei de participare echivalentă 
cu investiția eficientă, din componența obiectivului de investiții ”Extindere rețele 
electrice pentru alimentare locuințe sociale pentru comunitatea de romi Pecica”, 
concomitent cu achitarea, către bugetul local al Orașului Pecica, a cotei de 
participare a operatorului de distribuție recalculată în urma încheierii procesului 
verbal de recepție. 
Art.2.Se aprobă cedarea în folosință cu titlu gratuit pe durata de existență a 
investiției, prin contract de comodat, către operatorul E-Distribuție Banat SA, a 
capacităților energetice aferente cotei de participare a Orașului Pecica, care fac 
parte din obiectivul de investiții: ”Extindere rețele electrice pentru alimentare 
locuințe sociale pentru comunitatea de romi Pecica”. 
Art.3(1) Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în 
favoarea operatorului asupra terenului pe care este amplasată capacitatea energetică 
menționată la art.1, aflat în domeniul public al orașului Pecica și în administrarea 
consiliului local, proprietarul terenului certificând că această instalație energetică 
nu este grevată de sarcini și nu face obiectul vreunui litigiu. 
         (2) Scopul acordării dreptului de la alin.(1) este acela de a se exploata, 
întreține și repara, în condițiile legii, capacitățile energetice prevăzute la art.1 și 
art.2 . 
Art.4.Se împuternicește primarul orașului Pecica, domnul Antal Petru pentru 
perfectarea contractului de comodat și a actului de transmitere a dreptului de 
proprietate în favoarea E-Distribuție Banat SA, a capacităților energetice aferente 
cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă concomitent cu plata 
contribuției sale la realizarea investiției. 
Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului Județul Arad, E-
Distribuție Banat SA, Primarului orașului Pecica, Serviciului urbanism și se afișează 
pe site-ul primăriei orașului Pecica. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
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