
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANl 
CONSTIJIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit, cu drept 
de uz şi servitute de trecere în favo.area Distribuţie Energie Electrică România 

SA, pe terenul cu număr cadastral 23909 pe care se află amplasat postul de 
transformare aerian, precum şi pe traseul reţelei electrice, aferente lucrării 

„Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat 
în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 49 din 10.09.2021, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judetul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6089 din 10.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6090 din l 0.09.2021,
- În baza prevederilor
-art. 693 şi următoarele din Legea nr. 2&7/2009 privind Codul civil, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, 
• art. 354, art. 355 şi art. 362 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c", ,,d", alin. (6) litera „b" şi art. 139 alin. (3) litera "g" 

din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificăriJe şi 
completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani,judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 
ART.1 : Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit, cu drept de uz şi 

servitute de trecere în favoarea Distribuţie Energie Electrică România SA, pe terenul cu număr 
cadastral 23909 pe care se află amplasat postul de transfonnare aerian, precum şi pe traseul reţelei 
electrice, bunuri proprietate privată a Comunei Tomşani, aferente lucrării „Extindere reţea electrică 
în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna îomşani,judetul Prahova". 

ART.2: Durata contractului este pe toată durata de existenţă a construcţiei, dar nu mai mult 
de 99 de ani. La împlinirea termenului, dreptul de super:ficie poate fi reînnoit. 

ART. 3 : Se împuteniceşte domnu] Pelin Mihai-FJorin, Primarul comunei Tomşani, judeţul 
Prahova, pentru semnarea Contractului de constituire a dreptului de superficie, în faţa notarului 
public. 

ART. 4: Secretarul general al comunei îomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor 
şi persoanelor interesate. 
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