coNsILrulL LOCAL AL ORASULUI

$TEr

HOTANAREIINT.45
DIn 22 aprilie i20l9

Priviind aprobarea arpplasdrii in subteran a conductei de alimentare cu
geze naturale care ape4i4e de ,,sistemul dte distribufie inchis geze naturale
pentru all,mentarea aparafelor consumatoa,re de gaze naturale din conruna

Lunca, jurl. Bihor
L5O2l1O dlin

nr.

" , sultraversare prin pigunea oragului $tei cu nr. top.

cF L26 $tei.

La inifiativa primarulqi oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe lulian;
AvAnd in vedere rapor{ul de specialitate s;i expunerea de motive inregi.strerte la
183412O19 intocmit de dl. Tocu! Teodor Sorin, consilier patrimoniu - cadastru

in cadrul Primdriei oragului $tei, prin ca-re propune acordul in vederea acordul in
vederea annplasSrii in subtgran a conductei cle alimentare cu gaze naturale care
aparfine dle ,,Sistemul de distribufie inchis gaze naturale pentru alimentarea
aparatelor consumatoare dg gaze naturale clin comuna Lunca, jud. Bihor " ,

subtraversare prin pS.qunea praqului $tei cu nr. top. l5O2l10 din CF 126 $tei
AvAnd in vedere adresa cu nr.784|O'7.O3.2OL9 de la Primd.ria Cornunei
Lunca, inregistratd.la sediul Primdriei oraqului $tei sub. nr.l4I8l27.O3.2OI9.
fin6rrd cont de preve{erile Legii nr.2I3ll998 piuind propietatea publi,cd pi
regimul jur,idic al acesteia, cu modificdrile qi connpletdrile ulterioare.
in te.meiul art. 36, alin 2,Iit.,,c", alin. (5), lit.,,c", alin. (6), Iit.,*, nr. 11, ale
art. art. 45 alin. 3, art. 115 qi art. 119 din Legea nr.2l5l2OOI privind administra.tia
publici locaLld, cu modifrcdrile Ei completdrile ulterioare;
Cottsiliul Loco,l al ora,sului Stei.

HOTANASTE:
Art.l -

Se d5. acordul in vederea amplasdrii in subteran a conductr:i de
alimentare cu gaze naturale care aparfine de ,Sistemul de distribufie inchis gaze
naturale pr:ntru alimentarea aparatelor consumatoare de gaze naturale din cornuna
Lunca, jud. Bihor " , subtraversare prin pdqunea ora$ului $tei cu nr. top. 1502/ 1O
din CF 126r $tei.
Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotd.rAr:i de
incredinfeezd. Primarul oragului $tei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocuf Sor:in qi
consilierul juridic aI Consiliului Local.
Art. 3 - Prezenta hotd.rAre se comunici cu:
- Institulia Prefectului - judeful Bihor;
- Pnimarul Oraqului $tei;
- Pnimdria comunei Lunca, jud. Bihor;
- Consilierul juridic a-[ Consiliului Local;
- Ing.Topo. Tocuf Sorin;
- ServiciUl,U.A.T. din cadrul Primiriei $tei;
- U
a doserrul cu hotdrAri
PRE$EDINIIE DE

$EDINTA ,|/

"

CONTRASEMNEAZA

Hotirdrei a fost a fost adoptati'iii unanimitate de voturi "(14 consYieri prezenli din
totalul de 1.5 consilierif.

