ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Hotărârea nr . 51 /2018
privind ocuparea definitivă a unui teren aflat în domeniul public
al comunei Gălăuţaş și aprobarea dreptului de servitute
către SC Electrica SA
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29 iunie 2018;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei privind ocuparea temporară/definitivă a unui teren
din domeniul public al comunei Gălăuţaş pentru realizarea lucrării ”Alimentare cu energie electrică a
SC TINO MOB SRL”, punct de lucru Gălăuțaș și aprobarea dreptului de servitute către SC Electrica
SA, înregistrată sub nr.7 /86 /2018;
-Raport de specialitate al compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului înregistrat sub
nr.7/ 87/2018;
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
-LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr.
351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Solicitarea nr. 2109/04.06.2018 pentru emiterea hotărârii Consiliului Local conform Legii nr.
215/2001 pentru ocuparea temporara/definitivă a terenului aflat in domeniul public al comunei necesar
pentru eliberarea autorizaţiei de construire aferentă lucrării ” Alimentare cu energie electrica a SC TINO
MOB SRL, punct de lucru Gălăuțaș” , proiect nr.EB/9/2018 întocmit de SC Electro- Beta SRL Toplița;
-Certificatul de urbanism emis de Primarul comunei Gălăuţaş sub nr.10 din 23.05.2018 pentru
”Alimentare cu energie electrică a SC TINO MOB SRL, punct de lucru comuna Gălăuțaș, nr. 4-6,
judetul Harghita”;
- HGR nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita,precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita; modificată prin HGR nr.1381/2007- Anexa 4–
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gălăuţaş; nr.cad. 50303
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul MDRL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gălăuţaş,
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor nr.9/49/2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură,
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 9/48/2018, comisia de
specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 9/47/2018,
In temeiul dispozitiunilor art.36 alin. 1 si 2 lit.c), art 119,120 si art. 45 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificăîrile și completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă ocuparea definitivă a suprafeței de 20 m din terenul aflat în domeniul public al
comunei Gălăuțaș (marginea domeniului public), poziţionat în intravilanul localităţii Gălăuţaş, înscris în
inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Gălăuţaş, nr. cad 50303, pentru realizarea lucrării
”Alimentare cu energie electrică a SC Tino Mob SRL, punct de lucru comuna Gălăuțaș, nr. 4-6, județul
Harghita”, conform proiectului de execuţie.
Art.2. Se aprobă dreptul de uz si de servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice
Transilvania Sud SA, pe terenul aparținând domeniului public al comunei Gălăuțaș, pe care vor fi
amplasate instalațiile energetice care vor servi alimentarea proprietății SC TINO MOB SRL, punct de
lucru comuna Gălăuțaș, pe toata durata de existență a instalațiilor energetice, conform Planului de
situație –anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Gălăuțaș în vederea emiterii
autorizaţiei de construire pentru realizarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a SC Tino Mob
SRL, punct de lucru comuna Gălăuțaș, nr. 4-6, județul Harghita, Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita,
compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului şi secretarului comunei Gălăuţaş, SC Tino Mob
SRL.
Art.4.Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Gălăuţaş şi
compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului.
Gălăuţaş, la 29 iunie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

