
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂ RÂRE 
privind aprobarea transferului prin contract de vânzare-cumpărare către Distribuţie 

Energie Electrică România SA, a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei 
electrice rezultate în urma investiţiei „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe 

nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 60 din 30.08.2022, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani,judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6611 din 30.08.2022 întocmit de Primarul 

comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6612 din 30.08.2022 întocmit de referentul 

de specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism, 
-Adresa DEER 211549 din 19.08.2022 a Societăţii Distribuţie Energie Electrică 

România, Sucursala Ploieşti, referitoare la preluarea capacităţilor energetice de distribuţie a 
energiei electrice rezultate în urma investiţiei Alimentare cu energie electrică în cartierul 
rezidenţial comuna Tomşani, sat Sătucu, judeţul Prahova, 

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 30 din 25.06.2021 privind predarea către 
Distribuţie Energie Electrică România SA a capacitaţilor energetice de distribuţie a energieie 
elecetrice aferente lucrarii « Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în 
satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova, 

În baza prevederilor art. 12-14 şi art. 46 din Legea nr. 123/2012 - legea energiei 
electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, 

A vând în vedere prevederile Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru 
preluarea în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin 
Ordinul ANRE nr. 205/2020 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c" şi „d", alin. (6) litera „b", alin. (7) litera „n", art. 
139 alin. (3) litera "g" şi art. 362 alin. (2) şi art. 363 alin. (1) ultima teză din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 
ART.1 : Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova aprobă transferul prin 

contract de vânzare-cumpărare, către Distribuţie Energie Electrică România, a capacităţilor 
energetice de distribuţie a energiei electrice aferente lucrării "Extindere reţea e]e.ctrică in 
cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomsani, judeţul Prahova", conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 : Consiliul local Tomşani este de acord cu modificarea delimitării patrimoniale 
a nivelului de tensiune la care va fi racordat ca unnare a transferului de capacităţi, respectiv 
delimitarea patrimonială între instalaţiile ce vor aparţine operatorului de distribuţie prin această 
preluare (reţea medie tensiune, post de transformare, circuite 0,4 kV, firide de distribuţie şi de 
măsură) şi instalaţiile de utilizare ale abonaţilor alimentaţi din această instalaţie la tensiunea de 
0,4 kV. 
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ART. 3 : Preţul contractului de vânzare-cumpărare a capacităţilor energetice de 
distribuţie care urmează să fie achiziţionate, se stabileşte prin negociere între părţi, pe baza 
criteriilor de eficienţă economică luând în consideraţie şi starea tehnică, conform 
reglementărilor ANRE. Preţul contractului nu poate depăşi valoarea netă contabilă a activelor 
respective de la data ofertei de vânzare. 

ART. 4 : Se aprobă instituirea dreptului de uz şi servitute de trecere aeriană de 
suprafată şi subterană, cu titlul gratuit, în favoarea Distribuţie Energie Electrică România, 
pentru terenurile afectate de capacităţile energetice ce urmează a fi preluate în proprietate de 
catre aceasta, pe toata durata lor de existentă, în conformitate cu dispoziţiile legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 5: Se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani să semneze contractul de 
vânzare-cumpărare pentru preluarea capacităţilor energetice rezultate din lucrarea de extindere. 

ART. 6: La data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 30 din 
25.06. 2021. 

ART. 7: Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Numâr consilieri în funcţie 13 
Numar consilieri prezen!i �1 
Voturi pentru � 
Voturi împotrivă 

-

Abţineri 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
• Ionuţ 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA TOMSANI 
CONSILIUL LOCAL Anexa la HCL nr. '5<7' din��. ot��� 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 

LISTA CAPACITĂŢILOR ENERG ETICE D E  DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECT RICE 
CARE SE TRANSMIT PRIN VÂNZAR E-CUMPĂRARE CĂTRE D.E.E.R ROMÂNIA S.A 

Nr.crt Denumire Valoare netă Durata normala Cod clasificare 
contabilă de functionare mijloace fixe 

1 LEA0,4KV 4.538,26 48ANI 1.7.1.2 

1 LES 0,4 KV 231.401,37 18ANI 1.7.1.3 

2 POST 117.146,34 12ANI 2.1.16.5 
TRANSFORMATOR 
AERIAN 20/0,4KV 

3 LES 20KV 59.675,85 18ANI 1.7.1.3 

DE ŞEDINŢĂ, 




