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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE    
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnssttiittuuiirriiii  uunnuuii  ddrreepptt  ddee  uuzz  şşii  aa  uunnuuii  ddrreepptt  ddee  sseerrvviittuuttee  lleeggaallăă  îînn  ffaavvooaarreeaa  

SS..CC..  GGDDFF  SSuueezz  EEnneerrggyy  RRoommâânniiaa  SS..AA..  şşii  SS..CC..  DDiissttrriiggaazz  SSuudd  RReeţţeellee  SS..RR..LL..  
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului  sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art.109, art.110, art.111 şi art.190 din Legea nr. 123/2012 a energiei 
electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 
transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1; 

Luând act de adresa S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. prin care solicită completarea 
documentaţiei depuse în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru împrejmuirea terenului 
situat în Bucureşti, Șos. Odăi nr. 3-5 cu o declaraţie notarială privind instituirea unui drept de 
servitute legală şi a unui drept de uz în favoarea S.C. GDF Suez Energy România S.A. şi S.C. 
Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),                                                                              
lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă instituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute legală de trecere 

subterană şi supraterană în favoarea S.C. GDF Suez Energy România S.A. şi S.C. Distrigaz Sud 
Reţele S.R.L. pe terenul în suprafaţă de 118.923,00 mp situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, aflat 
în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 conform Hotărârii Guvernului României                                                           
nr. 1451/2002.  

Art.2. Se mandatează Primarul sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 
Local al Sectorului 1 o declaraţie notarială în conformitate cu prevederile art. 1.     



Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi 
Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 21.04.2015. 
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