
R O M Â N I A 
JUDEŢUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

H O T Ă R Â R E 
 

privind: acordarea dreptului de uz si servitute de trecere 

subterana pe o lungime de 531 m si o suprafata de 160 mp , de a 

lungul DJ 503 (Sos Pitesti) , pe partea stanga, pe directia de mers 

spre oras Videle ,  pentru instalarea de retele electrice si pentru 

accesul acestora , pentru Distributie Energie Oltenia SA 

 
 Consiliul Local al comunei  Blejesti ,întrunit în şedinţă ordinară în luna 

mai 2021, având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Blejesti nr. 4090 din 20 mai 2021 

- Raportul de specialitate al compartimentului Registru agricol, urbanism nr. 

4139 din 21 mai 2021; 

- Avizul favorabil Comisiilor pe domenii de specialitate; 

-adresa nr.245 /14.05.2021, a Distributie Energie Oltenia SA, inregistrata la 

Primaria comunei Blejesti sub nr. 3914 din 14.05.2021 

-  prevederile art 12, alin (2), lit a si lit c din Legea nr. 123/2012 a energie 

electrice si a gazelor natural, cu modificarile si completarile ulterioare  

-prevederile art. 755 si art. 756 din Legea nr. 287/ 2009 Codul Civil   

- Prevederile art 129, alin (1) , alin (2), lit c , alin (6) , lit a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare   

 In temeiul prevederilor art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se acorda drept de uz si servitute de trecere subterana pe o lungime de 

531 m si o suprafata de 160 mp , de a lungul DJ 503 (Sos Pitesti), pe partea 

stanga, pe directia de mers spre orasul Videle , pentru instalarea de retele 

electrice si pentru accesul acestora, pentru Distributie Energie Oltenia SA , 

conform planului anexat la prezenta hotărâre . 
Art.2. Primarul comunei Blejesti, prin compartimentul Registrul agricol, 
urbanism , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Secretarul general al comunei Blejesti va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri către Institutia Prefectului Judetului Teleorman , pentru 
verificarea legalitatii , si va fi facuta publica  prin afisare pe site ul institutiei 
publice www.primariablejesti.ro si in Monitorul Oficial Local . 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                        Traian Gheorghe                                                                    Contrasemnează, 

 SECRETAR GENERAL, 

                              Burcea Adriana  

Blejesti  

Nr. 32  din 31  mai 2021 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10  voturi “pentru”,-  voturi “împotriva”,3  voturi “abtineri, 

din totalul de 13 consilieri in functie din care13  prezenti 


