ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOT[R/REA NR 75

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.04.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.425/23.04.2014, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu;
Având în vedere: referatul şi raportul nr.4294 din 07.04.2014 întocmite de către
Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii , construcţii din aparatul de specialitate al primarului
orasului Ocna Mures, avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale,cu
modificările şi completările ulterioare şi HGR nr 974/2002, anexa 10;
În temeiul art.36 alin 2 litera e şi art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1:1). Se aprobă încheierea unei Convenţii de constituire a dreptului uz, servitute şi acces
la utilităţile publice între oraşul Ocna Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr
27, jud. Alba, reprezentat prin primar Silviu Vinţeler şi SC FDEE “ELECTRICA DISTRIBUŢIE
TRANSILVANIA SUD” SA cu sediul în localitatea Brasov, str. Pictor Luchian, nr. 25, jud.
Brasov, reprezentată prin Director ing. Bogdan Medrea, pentru alimentarea cu energie electrică a
staţiei de epurare ape uzate din oraşul Ocna Mureş, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta.
2). Pe terenul aparţinând domeniului public al oraşului Ocna Mureş , conform HGR
974/2002, Anexa nr 10 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna
Mureş, poz. 340, publicat în M. O nr 701 bis/25.09.2002, înscris în CF nr 70656, nr cadastral
70656, în suprafaţă totală din acte 17000 mp, măsurată 17071 mp, imobil situate în loc. Ocna
Mureş. Str M. Viteazul, nr. FN, cp 515700 , Jud. Alba urmează a se amplasa reţele electrice
proprietatea SC FDEE “ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD”:
-post trafo în anvelopă de beton şi racorduri LES JT şi MT-suprafaţă ocupată 18 mp,
- linii electrice subterane de medie tensiune (LES MT) în lungime de 20 m, suprafaţa afectată
12 mp,
Suprafaţa totală afectată de reţele electrice fiind de 30 mp, (denumite în continuare instalaţii
electrice”.
Art.2. Convenţia intră în vigoare la data semnării ei de căttre reprezentanţii autorizaţi ai celor
două părţi şi este valabilă pe toată durata existenţei instalaţiilor electrice descries mai sus.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii , construcţii ;
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Ocna Mureş, 30. 04.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. HEDRŢEG HOREA

RED/DACT:T.O.M
EX:3;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS,
JR. FLORIN NICOARA

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 13; voturi pentru:
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13.

