
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind darea în folosinţă gratuită a liniei electrice realizate în cadrul 

investiţiei „Electrificarea satului Liban, comuna Suseni” etapa III  
 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 
august 2014; 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului Comunei Suseni înregistrată cu nr. 
____/2014 privind darea în folosinţa gratuită a reţelei electrice realizată în 
cadrul investiţiei: „Electrificarea satului Liban, comuna Suseni” etapa III; 
Raportul de specialitate al Secretarului Comunei Suseni nr. _____/2014 şi 
Raportul de avizare al Comisiei Economico-financiare amenajarea teritoriului 
şi urbanism nr. 44/2014; 
Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2014 privind includerea în 
domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Suseni a cotei părţi de 74 % din totalul de linie electrică, 
realizat în cadrul investiţiei „Electrificarea satului Liban, comuna Suseni” 
etapa III; 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 43/2014 privind însuşirea 
modificării şi completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Comunei Suseni; 
În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a, art. 45 alin. 
(3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită şi exploatare a liniei electrice 
realizate în cadrul investiţiei „Electrificarea satului Liban, comuna Suseni” 
etapa III către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD SA, 
Sucursala Harghita. În acest sens, se va încheia un contract de comodat, al 
cărui model este prevăzut în anexa la prezenta.  

Art. 2 Se acordă dreptul de uz şi servitute de trece cu titlu gratuit pentru 
terenul aferent instalaţiilor, pe durata existenţei contractului, operatorului 
nominalizat în articolul precedent. 



Art. 3 Prin acest contract, Comuna Suseni se obligă la repararea şi 
întreţinerea reţelei în perioada de garanţie, iar după aceasta furnizorul de 
electricitate, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD SA, Sucursala 
Harghita se obligă la repararea şi menţinerea stării de funcţiune pe cheltuiala 
proprie până la amortizarea integrală a acestuia. 

Art. 4 Reţeaua prevăzută în art. 1 cuprinde: LEA 20 kV pe 12 stâlpi de beton 
centrifugați de tip SC 15014 ți SC 15006 în lungime de 670 m, LEA 20 kV pe 
stâlpi SE – 10 cu conductor dorsat în lungime de 132 m, LEA jt pe 5 buc stâlp 
de beton centrifugaţi în lungime de 191 m ți un post de transformare PTA 
20/0,4 kV - 40 kVA. 

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
Comunei Suseni. 

Art. 6. Hotărârea se comunică prin grija secretarului Comunei Suseni 

primarului Comunei Suseni, Consiliului Judeţean Harghita, Compartimentului 

contabilitate, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, SC FDEE ELECTRICA 

DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD SA, Sucursala Harghita şi adusă la cunoştinţă 

publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Suseni şi publicarea pe site-ul 

www.suseni.ro. 
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