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HOTARAREA NR. 10 I 2019

privind acordarea dreptului de uz gi servitute cu titlu gratuit conform proiectului nr. A-18-4022
'nRealizarea retelei de interes public necesare pentru racordarea a 4 locuinte

situate in localitatea Piulegti, strada Petuniei"

Consiliul Local al Comunei Pdulegti, judelul Satu Mare, intrunit in gedinla extraordinari din
22.03.2019, la sediul Primdriei Pdulegti, inbaza dispozitiilor art. 39 alin. 2 din Legea nr.21512001 privind
administratia publicd locald, cu modificdrile gicompletirile ulterioare, avdnd in vedere expunerea de motive
nr.1537128.02.2019 prezentatd, precum 9i dispozitiile art.44 din Legea nr.21512001 privind administratia
publicd locald republicatS, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, raportul de specialitate nr.
1680/05.03.2019,

avand in vedere solicitarea SDEE Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare nr. 1630/06.02.2019
inregistrata la Primaria Comunei Paulesticu nr. 897/06.02.2019,

expunerea de Motive prezentata, in conformitate cu dispozitiile art.44 din Legea nr.21512001privind
administratia publica locala, cu modificarile si cornpletartle ulterioare, pentru solicitarea raportului
compartimentuluide resort alaparatului de specialitate al primarului sial raportului comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului Lbcal al comunei Paulesti, judetul Satu Mare,

in temeiul prevederilor ar7.12, alin.Z,lit. a), alin.4 din Legea nr. 12312012 privind Legea energiei
electrice si a gazelor naturale

inbaza prevederilor art. 36 alin.2litera "c", alin. 5 lit "a" , art. 45 alin. 3, arl...47 din Legea nr.2151
2001 privind administratia publica locala, republicata, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art. 1. Se aproba acordarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, pe terenurile aflate in

proprietatea publicd a Comunei Piulegti, judelul Satu Mare, strada Petuniei, localitatea Pdulegti, pentru
alimentarea cu energie electrica a 4 consumatori de pe aceasti strada, conform proiectului nr. A-18-4022
"Realizarea relelei de interes public necesare pentru racordarea a 4 locuinle situate in localitatea Pdulegti,
strada Petuniei", in favoarea operatorului de distributie SDEE Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare.

Art.2. Suntem de acord cu pozarea unui cablu subteran, racordat la reteaua deja existenta entru
strdzile Viorele 9i Petuniei 9i amplasarea firidelor de acord, conform proiectului si pe amplasamentul descris
la art. 1 din prezenta hotdrdre.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Pdulegti,
judelulSatu Mare.

Art. 4. Prezenta hotirire se intocmeste in 4 exemplare originale, din care un exemplar se comunicd
Primarului Comunei Pdulegti, unul se comunicd Institutiei Prefectului Jude{ului Satu Mare, unul se anexeazd
la dosarul gedinlei gi unul se va aduce la cunogtintd publicd prin grija secretarului UAT Pdulegti.

Piufegti 22.03.2019
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("{'Xi Contrasemneazd,
Secretarul Comunei Pdulegti
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Prezenta hotdrAre a fost adoptatd cu respectarea
din Legea nr.215 / 2001 republicatS, modificatd 9i
Nr. total al consilierilor in functie 15
Nr. total al consilierilor prezenli 14
Nr. total al consilierilor absenti 1

Voturi pentru 14
Voturi impotriva 0
Ab{ineri 0 int: 4 ex.


