JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CHISINEU-CRIS
Chisineu - Cris strJnfratirii nr.97 Cod 315100 ;TeL0257-350098; Fax0257-350059
e-mail: primariachcris@yahoo.ODrn

H O T A R A R E A Nr.89
Din 27 noiembrie 2013
privind acordarea dreptului de uz si servitute de trecere subterana a unei retele
electrice in favoarea S.C. GIGAWATT GREEN SRL pentru realizarea obiectivului de
investp „Construire retea electrica transfer din pare fotovoltaic Nadab in Statie ENEL
Chisineu-Cris. si cabina ENEL", pe terenul proprietatea domeniului public al orasului.
Consiliul Local al orasului Chisineu Cris , intrunitin sedinta" ordinara in
datade 27.11.2013,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.10471/2013 a Primarului orasului Chisineu Cris ;
- referatul nr. 10077/2013 al Compartimentului urbanism si amenajarea
teritoriului
- prevederile art. 12 alin.(4) si 14 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a
gazelor naturale
- prevederile art.749, 755 din Codul Civil;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
- prevederile art. 36 alin. (2) lit c , art. 119, art.120 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
- avizul comisiei juridice;
- avizul comisiei de specialitate din domeniul amenajarea
teritoriului,urbanism,realizarea lucrarilor publice,protectia mediului,conservarea
monumentelor istorice si a arhitecturS urbanism
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri in functie ;
In temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARA§TE
ART. 1. Se acorda dreptul de uz si servitute catre S.C. GIGAWATT GREEN
SRL, pe durata realizSrii lucrarilor necesare montcirii cablului electric subteran asupra
terenului in lungime de 840 ml situat in intravilanul localitatii Chisineu-Cris (pe str.
Brindusei,Privighetorii,Nicolae Balcescu, si Mihai Eminescu) si 3140 ml situat in
intravilanul localitatii Nadab(pe str.Zarandului,Vasile Sechel §i Calea Aradului) ,
pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire retea electricS transfer din pare
fotovoltaic Nadab in Statie ENEL Chisineu-Cris si cabina ENEL", teren apartinand

domeniului public al orasului conform planului de situate anexa, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Prezenta hotSrare se comunica :
- Primarului orasului,
- Compartimentului urbanism §i amenajarea teritoriului
- Biroul agricol
- Institutiei Prefectului - Jude^ul Arad
- S.C. GIGAWATT GREEN SRL
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