ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL VIILE SATU MARE

c2,

HOT Â R Â REA NR.
/2015
privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit
conform proiectului nr. 4823-1/2014
Consiliul Local Viile Satu Mare, judetul Satu Mare, Întrunit În sedinta ordinara din data
de 28.05.2015, la sediul Prirnariei Viile Satu Mare, in baza dispozitiilor art. 39 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 privind adrninistratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare,
având În vedere solicitarea S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice - Electrica
Distributie Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare, precum si Expunerea de Motive
prezentata, in conformitate cu dispozitiile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publică locală, cu modificarile şi completările ulterioare, pentru solicitarea raportului
compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului şi al raportului comisiei
de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Viile Satu Mare, judetul Satu Mare,
În temeiul prevederilor art.12, alin.2, lit. a), alin.4 din Legea nr. 123/2012 privind Legea
energiei electrice si a gazelor naturale
În baza prevederilor art. 36 alin. 2 litera "c", alin. 5 lit "a" , art. 45 alin. 3, art. 47 din
Legea nr. 215 1 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu rnodificarile si
cornpletarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba acordarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, pe terenurile
situate În domeniul public al Comunei Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, pentru suprafata de
1304 mp situată În acostamentul strazii Apostol, domeniul public al Comunei Viile Satu Mare,
reprezentând zona de protecţie şi de siguranţă cabluri, precum şi definitiv pe suprafaţa de 0,2
mp., situată În acostamentul străzii Apostol colţ cu strada Primăriei, domeniul public al
Comunei Viile Satu Mare, ocupată de fundaţia unui stâlp de beton, pe toata durata de viata a
instalatiilor proiectate pentru proiectul nr. 4823/1-2014 cu denumirea "Descentralizare REDInjecţii de putere la SDEE Satu Mare-Iocalitatea Viile Satu Mare strada Tătăreştiului", in
favoarea operatorului de distributie S.C. FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE
- ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD - SUCURSALA SATU MARE.
Art. 2. Prin acest proiect se va realiza o injecţie de putere În reţeaua deja existentă,
care deserveşte străzile Apostol şi Tătăreştiului din localitatea Viile Satu Mare.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Viile Satu Mare, prin compartimentul urbanism.
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publica si se comunică cu Instituţia
Prefectului - Judeţul Satu Mare şi operatorului de distributie.
Viile Satu Mare la 28.05.2015
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