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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  

 
 HOTĂRÂRE 

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute către Engie Romania SA a 
suprafeței de 1 m2 teren aparținând domeniului public al comunei Cornu, pentru realizarea 

obiectivului Instalație de protecție catodică cu injecție de curent SPC Cornu de Sus 
 

   În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)    art.120 alin.(1) și art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;  
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)   art. 861, alin. (3) , art. 874, 879 şi art.880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 36, alin. (1), alin.(2) lit.c) și d), coroborate cu cele ale art.36 alin.(5) lit.a) și alin. (6) lit.a) pct.14, 
precum și cele ale art.124 din  Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare   
e) art.12 alin.(3-4), art.14 alin.(3), art. 109, art. 112, art. 113  și cele ale art.138 alin.(2) lit.d) din Legea  
123/2012  a energiei electrice şi a gazelor naturale;  

văzând cererea nr.25/11.01.2019 formulată de Engie Romania SA, înregistrată la Primăria comunei 
Cornu sub nr.404/14.01.2019 prin care solicită acordarea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1 m2 

teren aparținând domeniului public al comunei Cornu, în vederea executării și întreținerii ulterioare a 
obiectivului Instalație de protecție catodică cu injecție de curent SPC Cornu de Sus, str.Sinoiului, f.n., 
conform memoriului tehnic și planului de situație, anexate cererii, 

luând act de : 
a) referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 744/25.01.2019; 
b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 745/25.09.2019; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 ale Consiliului Local; 
 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre 
 
Art.1. – Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute de trecere subterană și de 

suprafață către societatea ENGIE ROMANIA S.A. asupra terenului în suprafață de 1 m2  aparținând 
domeniului public al comunei Cornu, în vederea executării și întreținerii ulterioare a obiectivului 
Instalație de protecție catodică cu injecție de curent SPC Cornu de Sus, str.Sinoiului,  conform 
memoriului tehnic, anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Exercitarea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și de suprafață asupra 
terenului în suprafață de 1 m2 teren afectată de amplasarea cabinei SPC pentru obiectivul Instalație 
de protecție catodică cu injecție de curent SPC Cornu de Sus, str.Sinoiului  se realizează cu titlu 
gratuit și fără înscriere în Cartea funciară, pe toată durata existenței acestora. 

Art.3. – După executarea lucrărilor la obiectivul Instalație de protecție catodică cu injecție 
de curent SPC Cornu de Sus, str.Sinoiului terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea inițială 
prin grija constructorului. 

Art.4 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarului UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- societății ENGIE ROMANIA S.A. 
- Instituţiei Prefectului judeţul Prahova. 
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