CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 86
Din 24 noiembrie 2016
Privind aprobarea întocmirii unui Proiect Tehnic de refacere a
mediului pentru Forajul nr. 1 și Forajul nr. 2 de apă geotermală de pe
raza orașului Ștei – județul Bihor Ștei, program necesar pentru curățarea
și aducerea terenului la starea inițială.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive înregistrate
la nr. 3780/2016 întocmit de dl. Mu Dan, inspector în cadrul Serviciului UAT din
cadrul Primăriei ora ului tei, prin care propune aprobarea întocmirii unui Proiect
Tehnic de refacere a mediului pentru Forajul nr. 1 i Forajul nr. 2 de apă
geotermală de pe raza ora ului tei – jude ul Bihor tei, program necesar pentru
cură area i aducerea terenului la starea ini ială
Văzând HCL nr. 64/29.09.2016 Privind aprobarea efectuării demersurilor
pentru obținerea de către orașul Ștei a licenței de explorare în perimetrul cu suprafața
totală de 0,003 kmp, în scopul exploatării zăcământului de apă geotermală din
perimetrul orașului Ștei – județul Bihor.
Ţinând cont de prevederile Legii minelor cu nr. 85/2003, a prevederilor H.G.
nr. 1208/2003 privind normele de aplicare a legii minelor nr. 85/2003, cu
modificările i completările ulterioare, ale HG nr. 1403/2007 privind refacerea
zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, i a OUG nr.
195/2005 privind protecția mediului cu modificările i completările ulterioare
Cunoscând prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările i completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 i a reglementărilor din PUG (Planul
Urbanistic General) al ora ului tei,
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, nr. 18, ale art. 45 alin. 2,
lit. e) i ale art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1– Se aprobă întocmirea unui Proiect Tehnic de refacere a mediului
pentru Forajul nr. 1 i Forajul nr. 2 de apă geotermală de pe raza ora ului tei –
jude ul Bihor tei, program necesar pentru cură area i aducerea terenului la
starea ini ială
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de
încredinţează Primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocu Sorin şi
consilierul juridic al Consiliului Local.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Consiliul Jude ean Bihor,
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Ing. Topo. Tocu Sorin;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei Ştei;

-

Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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