
                   ROMÂNIA 

             JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL  LOCAL Al COMUNEI CHIŞLAZ

                                 

H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea afectării domeniului public al comunei
Chişlaz în vederea  montării unui

“Punct de conexiune 20 kV, Post de transformare în
anvelopa de beton 100

kVA 20/0,4 kV i pozare cablu electric subteran 20 kVș
L=720 m între

Punctul de conexiune 20 kV i Post de transformare înș
anvelopa de beton

100 kVA 20/0,4 Kv”.

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată
sub  nr.  5983/26.11.2018   domnului  Kosztandi
Mihai,primarul comunei,

Văzând  Certificatul  de  urbanism  cu
nr.8/05.11.2018  emis  de   comuna Chişlaz   în  vederea
montării  unui   “Punct  de  conexiune  20  kV,  Post  de
transformare  în anvelopă de beton 100 kVA 20/0,4 kV si
pozare  cablu  electric  subteran  20  kV  L=720  m  între
Punctul  de  conexiune  20 kV i  Post  de transformare înș
anvelopa  de  beton  100  kVA 20/0,4  Kv”,prin  care  se
solicită  hotărârea  Consiliului  local  privind  executarea
lucrărilor pe domeniul public,

inând seama de   Raportul compartimentului deȚ
resort   nr.  5984 /26.11.2018  i  rapoș rtul  de  avizare  al
comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având  în  vedere  prevederile  art.858  din  Codul
civil-Legea  nr.287/2009,republicată,cu  modificările  iș
completările  ulterioare  i  ale  Legii  nr.213/1998  privindș
bunurile proprietate publică,

În temeiul dispozi iilor  art.36 alin. (2) lit. b), c),ț
art.45  alin  (1)  şi  art.  115  alin.(l)  lit.b)  din  Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările i completările ulterioare,ș

Consiliul  local  al  comunei Chşlaz ,  cu 13  voturi
“pentru”  din numărul total de 13 consilieri în func ieț ,

                                                              H 
O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 (1) Se aprobă afectarea domeniului public
al comunei Chişlaz  în vederea  montării unui   “Punct de
conexiune  20  kV, Post  de  transformare  in  anvelopa  de
beton 100 kVA 20/0,4 kV si pozare cablu electric subteran
20 kV L=720 m între Punctul de conexiune 20 kV i Postș
de transformare în anvelopa de beton 100 kVA 20/0,4 Kv”.



            (2)  Planul de încadrare în zonă i planul deș
situa ie  instala ii  existente  i  instala ii  proiectate  seț ț ș ț
constituie anexe la prezenta hotărâre i fac parte integrantăș
din aceasta.

            Art.2  Prezenta hotărâre se  comunică;
                     -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț

-Primarului comunei;
-compartimentului urbanism.

                                   
                                       Pre edinte de edin ăș ș ț ,
                                            Layos Bertalan 
     
 
Contrasemnează,
 
Secretar,
 
Ioan Tiriteu
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