ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MIHĂILENI
CONSILIUL LOCAL MIHĂILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA NR. 43/2019
privind aprobarea extinderii reţelei electrice
Consiliul local al comunei Mihăileni, judetul Harghita, intrunit in sedinta extraordinară
din data de 17 septembrie 2019;
Având în vedere:
- Adresa înaintată de SC. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA. în vederea
asigurării energiei electrice trifazat beneficiarului Silivaş Petru;
- Expunerea de motive a primarului comunei Mihăileni, dl. Izsak-Szekely Lorant;
- Raportul Comisiei pentru activitati economico-fmanciare, munca si protectie sociala,
juridica si de disciplina si al Comisiei pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism,
protectia mediului si turism;
Luand in considerare prevederile Codului administrativ partea a V-a Reguli specifice privind
proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale precum si a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată;
Pe baza art.12 alin. (4) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de obţinerea Avizului de spargere de la Compartimentul Urbanism din cadrul
Primăriei Mihăileni;
În temeiul dispozițiunilor cuprinse la art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c și alin (6) lit. a), art.139
alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a) și art.349 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂSTE:
Art.l. Se aprobă amplasarea a 60 m cablu electric subteran de tip ACYABY 3*25+16 pe
domeniul public cu drept de uz şi servitute şi acces în vederea exploatării, pe durata de existenţă
a liniei, fără pretenţii financiare.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se însărcinează viceprimarul comunei Mihăileni.
Art.3. Prezenta hotarare se comunică:
- Viceprimarului comunei Mihăileni
- SC.FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA
- Institutiei Prefectului - Judetul Harghita
Mihăileni, la data de 17.09.2019
Preşedintele de şedinţă
Eröss Antal

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea extinderii reţelei electrice

Prezentul proiect de hotarare a fost initiat de primarul comunei pe baza cererii depusă de dl.
Silivaş Petru, in vederea aprobării amplasării a 60 m cablu electric subteran de tip ACYABY
3*25+16 pe domeniul public cu drept de uz şi servitute şi acces în vederea exploatării, pe durata
de existenţă a liniei, având ca scop alimentarea cu energie electrică a imobilului din satul Livezi
nr.fn.
Prin raportul compartimentului urbanism se confirmă că linia de amplasare a cablului electric
nu afectează reţelele utilităţilor publice realizate şi nici extinderile ce se realizează în viitor la care
sunt elaborate proiecte de realizare.
Având în vedere că cererile în acest sens s-au aprobat până în prezent pentru toţi solicitanţi,
în vederea aplicarii unui tratament egal tuturor persoanelor juridice sau persoanelor fizice care
ocupa temporar domeniul public si privat al comunei Mihăileni, va supunem spre aprobare
urmatorul proiect de hotarare.
Temeiul legal al prezentului proiect il reprezinta art.12 alin. (4) din Legea nr.123/2012 a
energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată şi prevederile OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ nr.213/1998 partea cu privire la proprietate publica si
regimul juridic al acesteia.
Propus în dezbatere şi aprobare la şedinta din data de 20.08.2019

Iniţiator primar,
Izsák-Székely Lóránt

Contrasemnează secretarul comunei,
Sándor Gellért
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