CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită către Distribuție Energie Oltenia S.A.
a unei rețele electrice, aflată în domeniul public al județului Dolj,
situată în Craiova, Calea București, nr. 325C

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 16027/14.07.2021 al Serviciului
Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, raportul
Serviciului Juridic nr. 16702/22.07.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
în baza art. 12 alin. (2) și alin. (4), art. 44^1 și art. 46 alin. (2) din Legea 123/2012
– Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin.
(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTǍRǍŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Distribuție Energie Oltenia
S.A. a unei rețele electrice, aflată în domeniul public al județului Dolj, situată în Craiova,
Calea București, nr. 325 C, cu valoarea contabilă de inventar în sumă de 2.278.730,35
lei, identificată în anexa la prezenta hotărâre, în vederea asigurării serviciilor de
mentenanță aferente acesteia, pe întreaga durată de existență a rețelei electrice.
(2) Darea în folosință gratuită a rețelei electrice, ce face obiectul prezentei
hotărâri, se va realiza pe durata existenței acesteia prin încheierea unui contract de
comodat cu titlu gratuit.
Art. 2. Se aprobă operatorului de energie electrică Distribuție Enegie Olteniei S.A.
dreptul de uz și servitute de trecere aeriană și subterană asupra terenului aferent rețelei
electrice, pe toată durata de valabilitate a contractului de comodat.

Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Dolj, domnul Dorin
Cosmin Vasile, pentru a semna contractul de comodat.
Art. 4. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Direcției Economice,
Serviciului Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj
din cadrul Consiliului județean Dolj și societății comerciale Distribuție Energie Oltenia
S.A..
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