ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
pentru aprobarea ocupdrii temporare aunei suprafele de 3.300 mp. teren aflatin domeniul
public al Comunei Joseni in vederea executdrii lucririlor de modernizarea
iluminatului public al Comunei Joseni, judelul Harghita

.2018;
Consiliul Local al comunei Joseni intrunit in sedinta ordinarl din data de
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare inaintat de catre primarul comunei Joseni pentru aprobarea ocupdrii
temporare a unei suprafele de 3.300 mp. teren aflat in domeniul public al Comunei Joseni in
vederea executdrii lucrdrilor de modernizarea iluminatului public al Comunei Joseni, judelul

Harghita;
-Cer.tificatul de urbanism nr. 4312017 eliberat de Comuna Joseni, prin care se solicita
Hotararea Consiliului Local al Comunei Joseni pentru ocuparea temporara a unei suprafele
de3.300 mp. teren aflat in domeniul public at Comunei Joseni pentru executarea lucrdrilor de
amenajare a trotuarelor in zona centralA a comunei Joseni, judelul Harghita;
-H.G. nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita,precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita,cu modificarile si completarile
ulterioare, anexa nr. 28, poziliile nr.17-19;
JinAnd cont de prevederile Legii nr.21311998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia,cu completarile ulterioare gi a Legii nr.28712009 Codul Civil
Luand in considerare prevederile art. 7 , alin. 2 din Legea nr. 5212003 - privind
transparenta decizionall ln administralia publicd [ocal6; prevederile art.3 din Carta europeand
a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octornbrie 1985, ratificatd prin Legea
nr.19911997

qi prevederile arL6,al\n.2

Legeanr.5212003

-

privind transparenla decizionald

in administra{ia publicd locald ,
Jinand seama de prevederile art.40 qi urm. al Cap.V, Sec{iunea 1, din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnicl legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd,
in temeiul dispozitiunilor art.36,alin.(1) lit. c), si art.45 alin.(1), coroborat cu arl. 115
alin.(1) - din Legea nr.21512001. adrninistratiei publice locale, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni:

HoTARE$rE
ocuparea temporarA a unei suprafele de 3.300 mp. teren, aflat in
domeniul public al comunei Joseni pentru executarea lucrarilor de modernizarea iluminatului

Art. 1. a) Se aprobd

public al Comunei Joseni, judelul Harghita.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire

a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul

comunei Joseni.

Institutiei Prefectului Judetului Harghita, Primarului
Comunei Joseni si se aduce ta cunoqtin{a publicd prin grija secretarului Comunei Joseni'

Art. 3. Prezenta hotarare

se comunica
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Joseni, la 02.10.2018
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