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H O T Ă R Â R E A NR. 41
Din 21 martie 2018
privind a p r o b a r e a executării lucrării „ A l i m e n t a r e cu energie electrică s a i v a n oi
Chişineu-Criş, e x t r a v i l a n DIM79A, nr. FN , pe t e r e n u l proprietatea oraşului
Consiliul Local al Oraşului Chisineu Cris, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
21.03.2018
Având în vedere:
- Iniţiativa Primarului Oraşului Chişineu-Criş, dl. ec. Burdan Gheorghe, manifestată prin
Expunerea de motive nr.2775/14.03.2018;
Referatul nr.990/02.02.2018 al d-lui Brândaş Dănuţ, referent - tehnician constructor în
cadrul Serviciului Urbanism, Amenjarea Teritoriului, Achiziţii Publice şi Investiţii - Primăria
Oraşului Chişineu-Criş;
- Solicitarea d-nei Sterp Măria Daniela privind emiterea acordului Consiliului Local al Oraşului
Chişineu-Criş pentru executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică saivan oi ChişineuCriş, extravilan DN79A, nr. FN , pe terenul proprietatea oraşului
Legea nr. 123 din 10 iulie 2012, actualizată, a energiei electrice şi a gazelor naturale;
- prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară,republicată şi
actualizată;
prevederile art.36 alin.2 lit.(c) precum şi pe cele ale alin.5 lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul amenajarea teritoriului,
urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi arhitectură pe lângă Consiliul Local al Oraşului Chişineu-Criş;
14 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, la şedinţă fiind prezenţi 14
consilieri locali
în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 a Administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
A r t . l . Se aprobă executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică saivan oi Chişineu-Criş,
extravilan DN79A, nr. FN , pe terenul proprietatea oraşului, cu condiţia expresă a respectării
prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri şi sub sancţiunea retragerii acordului pentru nerespectarea
acestora.
Art. 2. Acordul proprietarului terenului, Oraşul Chişineu-Criş, pentru executarea lucrării de
„Alimentare cu energie electrică saivan oi Chişineu-Criş, extravilan DN79A, nr. FN , pe terenul
proprietatea oraşului se emite cu condiţia respectării de către proiectant şi executant a prevederilor
Certificatului de Urbanism şi ale Autorizaţiei de construire, ale tuturor prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Arad;
- Primarului Oraşului Chişineu-Criş;
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziţii Publice şi Investiţii, Primăria Oraşului
Chişineu-Criş;
- d-nei Sterp Măria Daniela
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