
HOTĂRÂREA Nr.35
Din septembrie 2017

privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute pentru suprafața de 16 mp.
definitiv ocupată din domeniul public al comunei Treznea către Societatea de

Distribuire a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Cluj Napoca – SDEE Zalău în
vederea aplasării a 16 stâlpi de beton, loc. TREZNEA.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședință ordinară

Având în vedere :
- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei

Treznea și Raportul de specialitate întocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan, secretarul
comunei înregistrat sub nr.4065 din 21.09.2017 ;

Cererea cu nr.1632-569A/22.05.2017 formulată de către Societatea de
Distribuire a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Cluj Napoca – SDEE Zalău în
vederea aplasării a 16 stâlpi de beton, loc. TREZNEA prin care se solicită acordarea
a dreptului de uz și servitute pentru suprafața de 16 mp. definitiv ocupată din
domeniul public al comunei Treznea .

- Tinând cont de faptul că această suprafață va fi folosită pentru
Modernizarea LEA 0,4 KV și bransamentelor în loc. TREZNEA,

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea, care
este favorabil;

- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public;

- prevederile art.36 din Legea nr.123/2012 legea Energiel Electrice și a
Gazelor Naturale ;

- prevederilor art.36,alin.(2) lit.b și c din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTARĂȘTE :

Art.1 Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute pentru suprafața de 16
m.p. definiv ocupată din domeniul public al comunei Treznea , în vederea amplasării
a 16 stâlpi , în localitatea TREZNEA pentru lucrarea – Modernizarea LEA 0,4 KV și
bransamentelor în loc. TREZNEA, judetul Sălaj conform memoriului tehnic.
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Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-ul ROMITAN CAMIL
VASILE viceprimarul comunei.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
- D-ul Romitan Cmil – Vasile Viceprimarul comunei ;
- Societatea de Distribuire a Energiei Electrice Transilvania

Nord SA Cluj Napoca – SDEE Zalău
- Locuitorilor comunei prin afişare ;
- Dosar de şedinţă
- Dosar hotarâri ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN

CONSILIERI PREZENTI : 9
CONSILIERI ABSENŢI : -
VOTURI PENTRU : 9
VOTURI IMPOTRIVĂ : -


