JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 88/2021
privind aprobarea transmiterii, în favoarea Enel Distribuţie Banat SA, a dreptului de
proprietate, asupra capacităţilor energetice, aferente cotei de participare echivalentă cu
investiţia eficientă, din componența obiectivului de investiții ”Extindere rețele electrice
de distribuţie de interes public, zona Castel - 10 locuinţe, în localitatea Nălaţvad, judeţul
Hunedoara”, concomitent cu achitarea, către bugetul local al oraşului Haţeg, a sumei de
36.894,15 lei, inclusiv TVA, prevăzută ca şi contribuţie a Enel Distribuţie Banat SA
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr. 10945 din 26.05.2021, prin care se propune
aprobarea transmiterii, în favoarea Enel Distribuţie Banat SA, a dreptului de proprietate,
asupra capacităţilor energetice, aferente cotei de participare echivalentă cu investiţia eficientă,
din componența obiectivului de investiții ”Extindere rețea electrică de distribuţie, zona Castel
- 10 locuinţe, în localitatea Nălaţvad, judeţul Hunedoara”, concomitent cu achitarea, către
bugetul local al oraşului Haţeg, a sumei de 36.894,15 lei, inclusiv TVA, prevăzută ca şi
contribuţie a Enel Distribuţie Banat SA, în scopul respectării prevederilor legale şi a
recuperării de către autorităţile locale a sumelor investite în astfel de obiective, ce potrivit
prevederilor legale, se susţin financiar din bugetul societăţii de distribuţie a energiei electrice,
concomitent cu transmiterea dreptului de proprietate asupra unor instalaţii şi a a unor
dezmembrăminte ale proprietăţii asupra terenurilor pe care sunt amplasate instalaţiile, în
condiţiile legii, urgenţa aprobării proiectului fiind determinată de necesitatea racordarii
utilizatorilor la reţea şi atingerea scopului demersului autorităţilor locale, respectiv creşterea
condiţiilor de viată a unor cetăţeni ai oraşului Haţeg.
Având în vedere:
a)hotărârea consiliului local nr. 91/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate inititulat „
Extindere reţele electrice de interes public din zona Castel, localitatea Nălaţvad, judeţul
Hunedoara”;
b)contractul pentru finanţarea dezvoltării reţelei electrice de distribuţie de interes public nr. 32
din 21.12.2020, înregistrat la Primăria oraşului Haţeg sub nr. 22529 din 22.12.2020, din care
rezultă investiţia eficientă şi implicit valoarea lucrării ce va fi suportată de Enel Distribuţie
Banat SA;
c)procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 22761 din 24.12.2020;
În conformitate cu prevederile art. 14 alin (1), alin. (3)-(4), art. 15 alin. (3), art. 44
alin. (7) – (8), art. 44¹, art. 51 alin. (1)-(3¹) din Legea 123/2012 a energiei electrice si a
gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi art. 2 din anexa la
Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 205/2020 pentru
aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea în proprietate de
capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale anexei la Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei
nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a
investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a
energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin.
(1), alin. (2), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art.
199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă transmiterea, în favoarea Enel Distribuţie Banat SA, a dreptului de
proprietate, asupra capacităţilor energetice, aferente cotei de participare echivalentă cu
investiţia eficientă, din componența obiectivului de investiții ”Extindere rețea electrică de
distribuţie, zona Castel - 10 locuinţe, în localitatea Nălaţvad, judeţul Hunedoara”,
concomitent cu achitarea, către bugetul local al oraşului Haţeg, a sumei de 36.894,15 lei,
inclusiv TVA, reprezentând cota de participare a operatorului de distribuție, rezultată din
contractul pentru finanţarea dezvoltării reţelei electrice de distribuţie de interes public nr. 32
din 21.12.2020, înregistrat la Primăria oraşului Haţeg sub nr. 22529 din 22.12.2020 .
Art. 2 Se aprobă cedarea în folosinţă, cu titlu gratuit, pe durata de existenţă a
investiţiei, prin contract de comodat, către operatorul Enel Distribuţie Banat SA, a
capacităţilor energetice aferente cotei de participare a Oraşului Haţeg, care fac parte din
obiectivul de investiţii: ”Extindere rețea electrică de distribuţie, zona Castel - 10 locuinţe, în
localitatea Nălaţvad, judeţul Hunedoara”.
Art. 3 (1) Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea
operatorului, asupra terenului înscris în CF nr. 60108 Haţeg, nr. cadastral 60108, pe care este
amplasată capacitatea energetică menţionată la art. 1, aflată în domeniul public al Oraşului
Haţeg şi în administrarea consiliului local, proprietarul terenului certificând că această
instalaţie energetică nu este grevată de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.
(2) Scopul acordarii drepturilor de la alin. (1) este acela de a se exploata, întretine şi
repara, în condiţiile legii, capacităţile energetice prevăzute la art. 1 şi 2 .
Art. 4 Se împuterniceşte primarul Oraşului Haţeg, domnul Adrian Emilian Puşcaş,
pentru perfectarea contractului de comodat şi a actului de transmitere a dreptului de
proprietate în favoarea Enel Distribuţie Banat SA, a capacităţilor energetice aferente cotei de
participare echivalentă cu investiţia eficientă, concomitent cu achitarea sumei de 36.894,15
lei, inclusiv TVA, prevăzută ca şi contribuţie a Enel Distribuţie Banat SA.
Art. 5 Biroul tehnic, investiţii, dezvoltare şi direcţia executivă economică din cadrul
aparatului de specialitate al primarului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre şi va urmări
respectarea prevederilor legale de la data aprobării prezentului act administrativ, inclusiv în
ceea ce priveşte recalcularea cotei de eficienţă a investiţiei ca urmare a racordării ulterioare de
utilizatori, având obligaţia de a întreprinde, în condiţiile legii, toate demersurile prevăzute de
lege, pentru recuperarea sumelor investite de oraşul Haţeg în obiectivul de investiţii, dacă
acest lucru rezltă din recalcularea cotei de eficienţă a investiţiei, potrivit normelor juridice
aplicabile.
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de
afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,
Primarului oraşului Haţeg, Biroului tehnic-investiţii, Biroului administrarea domneniului
public şi privat, Directiei economice şi Compartimentului administraţie publică locală.

Haţeg, la 26 mai 2021

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Adrian Emilian PUŞCAŞ

