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

HOTĂRÂREA NR. 9/2020
Pentru modificarea şi completarea HCL nr.33/2019 privind darea în folosinţă cu titlu
gratuit pentru utilitate publică/drept de servitute a unor terenuri aflate în domeniul
public al comunei Mihăileni pe durata realizării lucrărilor de Extinderea, modenizarea
și înfiinţarea infrastructurii de apă uzată în zona ADI BOGAT

Consiliul Local al Comunei Mihaileni,
Având în vedere:
- solicitarea formulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bogat pentru
modificarea hotărârii și actele depuse;
- proiectul de Hotărâre înaintat Consiliului Local Mihăileni,
- referatul de aprobare al primarului, privind necesitatea modificării hotărârii
nr.33/2019;
- raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu
al primarului comunei Mihăileni;
- Hotărârea Consiliului Local nr.33/2019 pentru ocuparea definitivă și temporară a
domeniului public;
- expirarea valabilității certificatului de urbanism nr. 122 din data de 21 octombrie
2016 eliberat de Consiliul Județean Harghita,
- neemiterea autorizației de construire în baza certificatului de urbanism expirat;
- emiterea unei noi certificat de urbanism, înregistrat sub nr. 71 din 22.10.2019 de
către Consiliul Județean Harghita, prin care se solicită aprobarea ocupării definitive și
temporare a domeniului public și în temeiul căruia se va emite autorizația de construire;
- Hotărârea Guvernului nr.1681/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum
și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita;
- hotărâriile ulterioare al consiliului local Mihăileni privind completarea și
modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Mihăileni;
- Hotărârea Consiliului Local Mihăileni nr.60/2016 pentru aprobarea implementării
proiectului ” Extinderea, modernizarea și înființarea infrastructurii de apă și apă uzată în
zona ADI Bogat” finanțat conform Contractul de finanțare nr. C0720AM00021672100445
din 30.08.2017;
- art.1 și art.2 alin.(2^2) lit. d din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- art.14 alin.(1) și art.20 alin.(1) lit.d din Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii;
- art.621 alin.(1) și art.861 alin.(3) din Legea nr.287/2009 Codul Civil, republicată;
- Hotărârea Consiliului Local Mihăileni nr.32/2008 privind înființarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Bogat;
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Art.89 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administartiv;
- art.8 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- discuțiile purtate în cadrul ședinței;
Cu respectarea avizului emis de toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului
local Mihăileni;
Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit b și c, alin.(4) lit.g și alin.(6) lit.a și art.196 alin.(1)
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările ulterioare conform căruia anunţul public de aducere la cunoştinţă
publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat la data de 13 decembrie 2019 potrivit proces
verbal de afișare nr.1131/CL/2019;
-

HOTĂRÂŞTE
Art.1. Se modifică şi se completează preambulul Hotărârii nr.33/2019 după cum urmează:
”Certificatul de urbanism nr. 71 din data de 22 octombrie 2019 eliberat de Consiliul
Județean Harghita, prin care se solicită aprobarea ocupării definitive și temporare a
domeniului public.”
ART.2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Harghita – Arhitect șef în
vederea emiterii autorizației de construire pentru obiectivul de investiție în cauză.
ART.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Siculeni.
ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita
- Primarului comunei Mihăileni
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bogat
- Consiliului Județean Harghita

Mihăileni, la data de 30.01.2020
Preşedintele de şedinţă,
Mezei Levente

Contrasemnează secretar general,
Sándor Gellért
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