ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

PROIECT DE HOTARARE
privind acordarea unui drept de uz gi servitute de trecere subterand
pentru exploatare, instalare, gi utilizare relea de electrificare

gi

acces la locul de amplasare, pe durata existentei instalaJiei electrice,

in

vederea racordAi"ii la enersie electricd

al

S.C. Alimex Catco S.R.L

Consiliul Local Joseni,

Av6nd in vedere: Proiectul de hotlrAre iniliat Ei prezentat de dl. primar privind aprobarea
acorddrii unui drept de servitude de trecere subteranA pe terenul din domeniul public al Comunei Joseni
pentru Janosi Robert

-

prin adminstratoarea Barabas
Cererea nr. 3290104.05.201'1 al S.C. Alimex Catco S.R.L.
prin
privind
electric
cablu subteran cu un traseu
executarea unui record
Katalin prin care solicit acordul
pe domeniul public de 300 m, pentru alimehtarea cu energie electric a societatii si drept de uz qi
servitute qi acdces pe durata existenlei liniei;
Faptul, cA strada pietruitd este proprietatea publici al Comunei Joseni gi figureazd pe anexa nr.
28, pozilia nr. 18 din H.G.nr. 135l/2001 privind atestarea domeniului public al judelului Harghita,
precum gi al municipiilor, oraqelor pi comunelor dinjudelul Harghita;
Jin6nd cont de prevederile art. 709, arl. l12, aft. 113 alin.(2-1) din Legea nr. 12312012 a energiei
electrice gi a gazelor naturale, cu modificlrile qi completdrile ulterioare, coroborat cu prevederile aft. 621
qi art. 755 din Codul Civil, cAt gi de prevederile Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicd 9i
regimuljuridic al acesteia, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
Luand in considerare prevederile art.3 din Carta europeanA a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la l5 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.l99/1997;
in temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, precum qi al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 21512001, Legea nr.
privind administralia publicd 1ocal6, republicatd, cu modificirile gi completdrile uJterioare,
21512001
Consiliul Local al Comunei Joseni:

-

HOTATTASTE:
Se aprobd acordarea unui drept de uz gi servitute de trecere subterana pentru exploatare,
instalare, Ei utilizare relea de electrificare gi acces la locul de amplasare, pe durata existentei instalafiei

Ar1.

l.

electrice, in vederea racorddrii la energie electricd al S.C. Alimex Catco S.R.L, asupra terenului de 300
ml, cu suprafata de 80 mp, proprietatea publicd a Comunei Joseni, evidenliat la pozilla nr' 18 din
anexa nr. 28 al H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public aljudelului Harghita, precum 9i al
municipiilor, oragelor gi comunelon din judelul Harghita, ientificat in planul de situajie anexat, care face
parte integranti din prezenta hotdrere.
Art. 2. Stingerea dreptului de servitute se va face unilateral de citre Consiliul Local dacd intersul
public o va impune cit qi in condiliile prevAzute de Codul civil dupa caz.
Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotAreri se incredinleazd Primarul comunei Joseni.
Art. 4. Prezenta hotArere se comunicl Primarului, Institujiei Prefectului Judelului Harghita,

primarului qi S.C.Alimex Catco S.R.L.

SEC

Iszlai Bal,

