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Nr. 18/22.02.2022                                                                                                       

                                                                                                                              PROIECT   

HOTARARE 

privind  acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Quik & Smart 

Solutions S.R.L. asupra unui teren din comuna Pietroasele, județul Buzău pentru Linia 

Electrică Subterană (LES) 1140-400 kV aferente Parcului Eolian Ulmeni 

 

Primarul comunei Pietroasele, județul Buzău 

Având în vedere: 

       -referatul de aprobare al  primarului comunei Pietroaasele inregistrat la nr. 

693/22.02.2022; 

       -referatul compartimentului de specialitate i8nregistrat la nr. 714/17.02.2022; 

        -adresa nr.8/22.02.2022 a SC  Quik & Smart Solutions S.R.L, inregistrata la UAT 

Pietroasele la nr.754/22.02.2022; 

       -prevederile art.749, art.755-756 din Codul Civil; 

       -prevederile art.12 alin.(2) lit.a și c, coroborat cu cele ale alin.(3) și (4) ale 

aceluiași articol și art.14 din Legea energiei electrice și a gazelor natural nr.123, cu 

modificările și completările ulerioare,   

În temeiul art.139 alin.1, art.197 alin.1,2 și 4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

          Art.1 Se acordă cu titlu gratuit  dreptul de uz și servitute, către Quik & Smart 

Solutions S.R.L. asupra unui teren din comuna Pietroasele, județul Buzău pentru Linia 

Electrică Subterană (LES) 1140-400 kV aferente Parcului Eolian Ulmeni. 

           Art.2 Primarul Comunei Pietroasele va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărîri. 

Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din 

O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ.                                                         

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache                                                                                                              

   Avizeaza  

                                                                                                              Secretar general, 

Matache Aurelia 
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NR. 693/22.02.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Quik & Smart 

Solutions S.R.L. asupra unui teren din comuna Pietroasele, județul Buzău pentru Linia 

Electrică Subterană (LES) 1140-400 kV aferente Parcului Eolian Ulmeni  

 

 

 

DOMNILOR  CONSILIERI, 

 

 

            Ținând cont de prevederile art.749, art.755-756 din Codul Civil și art.12 

alin.(2) lit.a și c, coroborat cu cele ale alin.(3) și (4) ale aceluiași articol și art.14 din 

Legea energiei electrice și a gazelor natural nr.123, cu modificările și completările 

ulerioare, supun spre dezbaterea dumneavoastră proiectul de hotărîre privind 

acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Quik & Smart Solutions 

S.R.L. asupra unui teren din comuna Pietroasele, județul Buzău pentru Linia Electrică 

Subterană (LES) 1140-400 kV aferente Parcului Eolian Ulmeni. 
 

PRIMAR, 

Cornel Enache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                ROMÂNIA 
    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

                    PIETROASELE 
                             JUDEȚUL BUZĂU  

                        Tel/Fax: 0238 512 000 

            e-mail: primariapietroasele@yahoo.com 

                   

 

 

 
Nr.714/22.02.2022 

 

 
Raport 

 

privind  acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Quik & Smart 

Solutions S.R.L. asupra unui teren din comuna Pietroasele, județul Buzău pentru Linia 

Electrică Subterană (LES) 1140-400 kV aferente Parcului Eolian Ulmeni  

 
 

 

Avand in vedere solicitarea societatii  Quik & Smart Solutions S.R.L. de a 

aproba  dreptul de servitute de trecere subterana pentru linia electrica subterana 

aferenta Parcului Eolian Ulmeni pe sub drumul aflat pe teritoriul administrativ al 

comunei Pietroasele identificat conform nr.cadastral 25505 si inscris in C.F. nr.25505  

cat si prevederile art.749, art.755-756 din Codul Civil si  prevederile art.12 alin.(2) 

lit.a și c, coroborat cu cele ale alin.(3) și (4) ale aceluiași articol și art.14 din Legea 

energiei electrice și a gazelor natural nr.123, cu modificările și completările ulerioare, 

consideram oportuna initierea unui proiect de hotarare pentru dezvoltarea Proiectului 

initiat de Quik & Smart Solutions S.R.L.  in asociere cu  UAT comuna Ulmeni, 

judetul Buzau pentru realizarea Parcului Eolian Ulmeni. 

 
 

 

Compartiment agricol:____________________ 
 

Compartiment urbanism si amenajare teritoriu:_______________ 
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NR._____ DIN 24.03.2022 

 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

la proiectul de hotarare privind  acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, 

către Quik & Smart Solutions S.R.L. asupra unui teren din comuna Pietroasele, județul 

Buzău pentru Linia Electrică Subterană (LES) 1140-400 kV aferente Parcului Eolian 

Ulmeni  

 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in 

sedinta comisiei pe domenii din data de 24.03.2022, a analizat  proiectul de hotarare 

privind  acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Quik & Smart 

Solutions S.R.L. asupra unui teren din comuna Pietroasele, județul Buzău pentru Linia 

Electrică Subterană (LES) 1140-400 kV aferente Parcului Eolian Ulmeni , il avizeaza 

favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinara din data de 

24.03.2022. 

 

 

COMISIA, 

 

1. Valcu Nicolae – presedinte ______________ 
2. Gheorghe Mioara – secretar_____________ 

   3. Mares Marcel  __________________ 
    4. Balaceanu Liliana Daniela______________ 

    5. Rotaru Mihail Aurelian__________________ 
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