
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea preţului de vânzare 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. 74 din 07.10.2022, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7776 din 07.10.2022, întocmit de Primarul 

comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7777 din 07.10.2022, întocmit de de 

inspectorul principal 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, 

- Procesul verbal de negociere înregistrat la DEER SA - SDEE Ploieşti sub nr. 
258578/03. l 0.2022 şi la Primăria Tomşani sub nr. 7 648/04.10.2022, 

- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 56 din 31.08.2022 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 
Tomsani, judeţul Prahova", 

- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 49 din 14.09.2021 privind aprobarea 
constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit, cu drept de uz şi servitute de trecere în 
favoarea Distribuţie Energie Electrică România SA, pe terenul cu număr cadastral 23909 pe 
care se află amplasat postul de transformare aerian, precum şi pe traseul reţelei electrice, 
aferente lucrării "Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, 
comuna Tomsani, judeţul Prahova", 

-Contractul de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 
1876/11.10.2021 având ca obiect suprafaţa de teren de 323 mp situat în intravilanul comunei 
Tomşani, sat Sătucu, tarlaua 19, parcela 168, nr. Cadastral 23909, 

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, modificat şi completat prin Ordinul ANRDE nr. 159/2020, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c" şi „d", alin. (6) litera „b", alin. (7) litera „n", art. 
139 alin. (2) şi art. 363 alin. (I) 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.I : Se aprobă preţul de vânzare 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" în valoare de 21 O.OOO lei, 
negociat, potrivit procesului verbal de negociere din data de 03.10.2022, înregistrat la DEER 
SA - SDEE Ploieşti sub nr. 258578/03 .10.2022 ş1 la Primăria Tomşani sub nr. 
7648/04.l 0.2022. 

ART. 2: Se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani să semneze contractul de 
vânzare cumpărare a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în 
unna investiţiei ,,Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, 
comuna Tomşani,judeţul Prahova". 

ART. 3: Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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PRE ED TELE ŞEDINŢEI, 
tantin 

Contrasemnează 
Secretar general al  comunei 

Tomsani, 
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