CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 141
Din 15 octombrie 2018
Privind aprobarea amplasării în subteran a conductei de
alimentare cu gaze naturale care aparţine de „Sistemul de distribuţie
închis gaze naturale pentru alimentarea aparatelor consumatoare de
gaze naturale de pe platforma S.C. EUROPEAN FOOD S.A., loc. Ştei str.
Lucian Blaga, nr. 9, jud. Bihor şi alimentarea consumatorului casnic,
care se află într-un raport de muncă cu proprietarul sistemului de
distribuţie, loc. Ştei str. Zorilor nr. 4”, subtraversare prin incinta
staţiei de epurare a oraşului Ştei, şi prin nr. top. 858/2 din CF 176
Ştei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive
înregistrate la nr. 4494/2018 întocmit de dl. Tocu Teodor Sorin, consilier
patrimoniu – cadastru în cadrul Primăriei ora ului tei, prin care propune
aprobarea amplasării în subteran a conductei de alimentare cu gaze
naturale care aparţine de „Sistemul de distribuţie închis gaze naturale
pentru alimentarea aparatelor consumatoare de gaze naturale de pe
platforma S.C. EUROPEAN FOOD S.A.. loc. Ştei str. Lucian Blaga nr. 9, jud.
Bihor şi alimentarea consumatorului casnic , care se află într-un raport de
muncă cu proprietarul sistemului de distribuţie, loc. Ştei str. Zorilor nr. 4”,
subtraversare prin incinta staţiei de epurare a oraşului Ştei şi prin nr. top.
858/2 din CF 176 Ştei.
Având în vedere adresa cu nr. 1448/26.09.2018 de la SC EUROPEAN
FOOD Păntă e ti, înregistrată la sediul Primăriei ora ului
tei sub.
nr.4246/27.09.2018.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „c”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, nr.
11, ale art. art. 45 alin. 3, art. 115 şi art. 119 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 dă acordul în vederea amplasării în subteran a conductei
de alimentare cu gaze naturale care aparţine de „Sistemul de distribuţie
închis gaze naturale pentru alimentarea aparatelor consumatoare de gaze
naturale de pe platforma S.C. EUROPEAN FOOD S.A.. loc. Ştei str. Lucian
Blaga nr. 9, jud. Bihor şi alimentarea consumatorului casnic , care se află
într-un raport de muncă cu proprietarul sistemului de distribuţie, loc. Ştei
str. Zorilor nr. 4” prin incinta staţiei de epurare a oraşului Ştei care

aparţine Oraşului Ştei – domeniu public, poziţia nr. 36 din anexa nr. 8 –
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ştei, H.G. nr.
970/2002.
Art. 2 - Se dă acordul în vederea amplasării în subteran a conductei
de alimentare cu gaze naturale care aparţine de „Sistemul de distribuţie
închis gaze naturale pentru alimentarea aparatelor consumatoare de gaze
naturale de pe platforma S.C. EUROPEAN FOOD S.A.. loc. Ştei str. Lucian
Blaga nr. 9, jud. Bihor şi alimentarea consumatorului casnic , care se află
într-un raport de muncă cu proprietarul sistemului de distribuţie, loc. Ştei
str. Zorilor nr. 4” prin nr. top. 858/2 din CF 176 Ştei – aparţinînd de una
din zonele spaţii verzi - care aparţine Oraşului Ştei – domeniu public,
poziţia nr. 40 din anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al oraşului Ştei, H.G. nr. 970/2002.
Art. 3 – 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. 4 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Ing. Topo. Tocu Sorin;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei Ştei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOLOCA NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” și 3 voturi
„abținere” .

