ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILUL LOCAL

HOTARAREA NR.33
Privind utitizarea domeniulu,,ro,t"oilf,Xfi::J.i,area lucrrrii "Dezafectare conducta
OL 6" presiune medie pe str.Lungtr qi extindere conducti de gaze naturale presiune
redusl de PE250 pe str.$oseaua Na{ionalE din loc.Albeqti, jud.Mureq"
Consiliul Local al comunei Albeqti, judelul Mureq;
Analiz6nd:
- Proiectul de hotdr6re qi referatul de aprobare nr.6366102.08.2019 a domnului primar
prin care se propune aprobarea utiliz[rii domeniului public pentru executarea
Nicolae,
$ovrea
lucrlrii "Dezafectare conducta OL 6" presiune medie pe str.Lung[ gi extindere conductd de
gaze fiaturale presiune redusd de PE250 pe str.$oseaua Nafionald din loc.Albeqti, jud.Mureq";
-Raportul de specialitatenr.6367102.08.2019 al Compartimentului Urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
-Cererea nr.4781110.06.2019 inaintatd de S.C. Delgaz Grid S.A. gi documentatia
anexatd prin care se solicitd aprobarea domeniului public pentru executarea lucrdrii
"Dezafectare conducta OL 6" presiune medie pe str.Lung6 qi extindere conductd, de gaze
naturale presiune redusd de PE250 pe str.$oseaua National6 din loc.Albeqti, jud.Mureq";
-Certificatul de urbanism nr.106103.05.2019 emis de Consiliul Judelean Mureq prin
care se solicitd Hotdr6rea Consiliului local privind utilizarea domeniului public;
Ludnd in considerare avizele cu nr.6534, 6535 Ei 6536 din 08.08.2019 ale comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului local Albeqti;
Av6nd in vedere prevederile:
-Legii nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii republicatd,cu
modific6rile qi complet6rile ulterioare;
-Legii nr.2l3l1998 privind bunurile proprietatea publica, cu modificdrile ulterioare;
-OUG nr.19512002 privind Codul Rutier, actualizat cu modificarile ulterioare;
-art.46 alin.(l) lit.c) qi art.50 din OG nr.43/28.08.1997 privind regimul drumurilor ,
republicatd, cu modificfuile qi complectdrile ulterioare;
-art.l29 alin.(2) lit.c) qi d), alin.6-7 qi alin.14 coroborat cu prevederile art.l39 alin.I qi
alin.3 lit.e) qi lit.g) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ;
In temeiul prevederilor art.l96 alin.l lit.a) din OUG nr.5712019 privind Codul
Administrativ,

HOrAnAgre:
Art.l.(l)Se aprobdutilizareadomeniului public pentru executarea lucr6rii "Dezafectare
conducta OL 6" presiune medie pe str.Lungd qi extindere conductd, de gaze naturale presiune
redusd de PE250 pe str.$oseaua Nafionald din loc.Albeqti, jud.Mureq"

2)Executantul este obligat ca dupa terminarea lucrdrilor in partea carosabild,
acostament sau trotuar, sd readuca drumul public cel pulin la starea iniliald.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se insarcineazd
Primarul comunei Albeqti gi Compartimentul urbanism.

Art.3. Prin grija secretarului comunei Albeqti prezenta hotdrdre se comunicS, in
termenul prevlzut de lege, Instituliei Prefectului Judeful Mureq, Primarului comunei Albeqti,
Delgaz Grid SA, Compartimentului urbanism qi se aduce la cunoEtinfd publici prin afiqare la
sediul primdriei si pe pagina de internet a comunei Albeqti la adresa www.comunaalbesti.ro .

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Tamasi
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SECRETAR, Purcariu Ddnu!
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