
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                              HOTARAREA Nr.   20  . 

Din 10 iulie 2020 
                       Privind : acordarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, asupra 

unor drumuri locale din extravilanul localitatii, in favoarea O.U.A.I Ulmu, in scopul 
realizarii investitiei „Modernizare sistem de irigatii O.U.A.I Ulmu, Plot 97” in 

extravilanul  Comunei Ulmu, Judet Braila 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la 
data de  10 iulie 2020;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Avand in vedere adresa O.U.A.I. Ulmu nr. 1192/25.02.2020, prin care se 
solicita acordarea unui drept de uz si servitute cu titlu gratuit, asupra unor 
drumuri locale din extravilanul localitatii, in favoarea O.U.A.I Ulmu, in 
scopul realizarii investitiei „Modernizare sistem de irigatii O.U.A.I Ulmu, Plot 
97”. 

In baza Certificatului de Urbanism nr. 70 din  22 mai 2020  emis de Consiliul 
Judetean Braila in scopul realizarii investitiei „Modernizare sistem de irigatii 
O.U.A.I Ulmu, Plot 97”,  in extravilanul localitatii Ulmu. 

Potrivit Raportului de specialitate intocmit de catre persoana cu atributii 
delegate pe linie urbanism  la nivelul Localitatii Ulmu 

Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In conformitate cu dispozitiile art. 551, art. 866 si art. 874 din Noul Cod Civil 

aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificarile si completarile ulterioare 
In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile 

de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
In		temeiul		art.	129,		alin	2,	lit.	(b),		alin	4,	lit.	(a),	art.	139,		alin	3,	lit.	(a),		art.	

155,		alin	1,	lit.	(c),		si	alin.	4,	lit.	(d)		precum	si	ale	art.	196,	alin.	1,	lit.	a	si	art.	197,	alin.	
1,	2	si	4	din	OUG	nr.	57/2019	privind	Codul	Administrativ,	

 

H O T A R A S T E: 
 

 Art. 1 – Se acorda dreptul de uz si servitute cu titlu gratiut, asupra unor 
drumuri locale aflate in extravilanul localitatii Ulmu, in favoarea O.U.A.l. Ulmu, in 
scopul realizarii investitiei „Modernizare sistem de irigatii O.U.A.I Ulmu, Plot 
97”, conform Planului de situatie si Memoriului Tehnic, parti integrante din 
prezenta hotarare. 

Art. 2 –  Se acorda  dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in 
vederea realizarii investitiei „Modernizare sistem de irigatii O.U.A.I Ulmu, Plot 
97”, in baza contractului – cadru de instituire a dreptului de uz si servitute 
legala, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 3 – Se acorda dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a 
sistemului de ifigatii pe toata durata de functionare a acestuia, ori de cate ori este 
necesar. 

Art. 4 – Se acorda dreptul legal de servitute de trecere subterana de suprafata 
sau aeriana la instalarea de retele, conducte si alte echipamente aferente capacitatii, 
precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, intretinere, 
reparatii, revizii, , modificari si exploatare, conform prevederilor legale in vigoare, 
asupra terenului aferent drumurilor din extravilanul localitatii Ulmu, apartinand 
domeniului public si privat al comunei Ulmu. 

Art. 5 – Drepturile de uz si servitute au ca obiect utilitatea publica, au 
caracter legal si se exercita fara inscriere in cartea funciara. 

Art. 6 – Exercitarea  drepturilor de uz si servitute se realizeaza cu titlu 
obligatoriu pe toata durata existentei sistemului de irugatii, atat cu ocazia realizarii 
acestuia, cat si cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, 
reviziei, lucrarilor de interventie, in caz de avarie, in baza legii, fara nici o alta 
formalitate prealabila 

Art. 5 – Se imputerniceste domnul Iconaru Marian, primarul comunei Ulmu 
sa semneze contractul – cadru de instituire a dreptului de uz si servitute legala in 
zona drumurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Ulmu. 
           Art. 6 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la 
cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul institutiei, 
precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro  

 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                             
                                                                                   CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 10 iulie  2020, cu un numar 
de____voturi „pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13 
consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate 
din numarul voturilor consilierilor in functie. 


