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Din 24 octombrie 2Ot9
Privind
public si prinat al
domeniul privat al
dlspozi{ie a
pentru oraqul $tei,
URBARHLE $TEIU,
ASOCTATIEI

Bota Alexandra
re{eaua de gaz qi
acord de trecere

terenuri care vor fl
gazelot naturale in
gazelot naturale din
Avdnd in
cd.tre Primarul orasului
Raportul de

inspector U.A.T. in
dispozilie a u
CF-51036 domeniu
5L6O2 domeniul pri
superficie pentru or
ASOCIATIEI U
doamnei Bota
trecere pe domeniul pu
de distribugie a gazelor
- dreptul de uz
sau moderniz5rii
- dreptul de uz

revizilor, reparaliilor qi
- dreptul de
de conducte, de linii
accesul la locul de am
- dreptul de a ob

punerii la dispozi-tie terenurilor din inventanrl doneniulul
$tei( CF-51O36 domeniul privat al oraqului gtei, CF-51628
ilui $tel, CF-516O2 domeniul privat al oraqului gteil, punerea la
din CF-5163O, proprletate Cuc Valentin cu drept de superficie
la dispozi{ie a terenurilor proprietatea ASOCIATIEI
acord notarial de trecere pentru re{eaua ile gaz pe terenurile
$TEIU, punerea la dispozilie a terenurilor propietatea doamnei
(dovedit cuCF-5O536f cu acord notarial de trecere pentnr
la dispozitie a terenurilor propietatea comunei Lunca, cu
reteaua de gaz, conform HCL nr. S7ldlrn 05 iunie 2OL9,
ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de distribulie a
$tel, Jude{ul Bihor, citre conceslonanrl re{elei de distribufle a
Stei.
lui oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe lulian;

Referatul pentru aprobarea Proiectului de Hotdrdre intocmit de
ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr. 4816 / 18.10.2019 gi
inregistrat la nr. 4818 /I8.IO.2O19 rntocmit de ing. Mut Dan,
Prim6riei oraqului $tei prin care, solicit6 aprobarea punerii la
: terenurile din inventarul domeniul public si privat al oragului $tei,
at al oraqului $tei, CF-51628 domeniul privat al ora.gului $tei, CFal oraqului $tei, CF-51630 proprietate Cuc Valentin cu drept de
1 $tei, acord notarial de trecere pentru releaua de gaz pe terenul
$TEIU, acord notarial de trecere pentru reteaua de gaz pe terenul
Georgiana dovedit cu CF-50536 gi HCL comuna Lunca, aprobare
ic a comunei Lunca a conductei de gaz - c5.tre concesionarul retelei
ale din oraqul $tei prin urmdtoarele modalitdli:
tru executarea lucrdrilor necesare in vederea reaJizAii, reabilitirii
/sistemelor;
tru asigurarea funcfionirii normale a capacit5.fii prin efectuarea
intervenfiilor necesare ;
subterand., de suprafafE. sau aerianS. pentru instalarea de relele,
de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor qi pentru
a acestora:
e restrdngerea sau incetarea unor activitdli care ar putea pune ire

pericol persoane qi bunr
- dreptul de
la utilitifile publice.
Vezend a'/tzele
isiilor de specialitate ale Consiliului Local al Ora;ului gtei(Comisia
nr. 1 - Comisia
ico-financiarS" qi pentru agriculturS., Comisia nr. 2 - Comisia de
urbanism gi amenaj
teritoriului qi Comisia nr. 3 - Comisia social-culturalb., culte,
invdtdmAnt, sdndtate
familie, munc5. 9i proteclie social5,, tineret qi sport, juridici qi de

disciplin5;

ir

art. I29, alin. (1), alin. (2) ,l:rt.,b", alin. (4), lrt. d" $i,€n,
. (3), art. 196, a1in. (1), lit.,b" din OUG nr. 57 /2019 priuind Codul
Administratiu , art. lO9 art. lIL, arl. 110, art..lI2, art. 113, art. 114 gi art. 115 din Legea
nr. L23l2OI2, Legea
iei electice gi a gazelor naturale cu modilicdrile gi completdrile
vernului nr. 20912079 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
ulterioare, Hotdrdrea
Avdnd

art. 139, alin.

vedere
(1), gi

p reu e derilor referito

are
de distribufie a gazelor

atribuirea contractelor de anresiune a seruiciului de utilitate

Consiliul Local al orasului Stei.

HOTARASTE:

ptblie

se aprooa punerea ra c[spozrFe a urrnatoarelor I'erenun oln lnveNarul
public
si privat al oraqului $tei, terenuri care vor fi ocupate definitiv pentru
domeniului
ysalizsrsaL sistemului de distribulie a gazelor naturale in oraqul $tei, judetul Bihor, cdtre
concesionarul retelei de distributie a gazelor naturale din oraqul $tei, astfel:
o CF-S1036 domeniul privat al ora;ului $tei;

Are.r -

o
o

CF-51628 domeniul privat al oraqului $tei:
CF-516O2 domeniul privat al oraqului $tei.
Art.2- Se aprob5. punerea la dispozilie a terenurilor din proprietatea urmdtoarelor
persoane fince sau juridice de drept privat, terenuri care vor fi ocupate definitiv pentru
reaJizarea sistemului de distribulie a gazelor naturale in ora;ul $tei, judeful Bihor, c5.tre
concesionarul re{elei de distributie a gazelor naturale din oraqul $tei, astfel:
o CF-S163O proprietate Cuc Valentin( cu drept de superficie pentru oraqul $tei),
. Acord notarial de trecere pentru reJeaua de gaz pe terenul ASOCIATIEI

o

URBAzuALE $TEIU

Acord notarial de trecere pentru releaua de gaz pe terenul doamnei Bota
Alexandra Georgiana dovedit cu CF-50536;
Art. 3 -Se aprobS. punerea la dispozilie a terenurilor din inventarul domeniul public si
privat al comunei Lunca, terenuri care vor fi ocupate definitiv pentru realtzarea sistemului
de distribuye a gaz,elor naturale in oraqul $tei, judeful Bihor, cdtre concesionarul relelei de
distribulie a gaz,elor naturale din ora;ul $tei, conform HCL comuna Lunca, nr. 57 din 05
iunie 2OL9, pentru trecerea pe domeniul public al comunei Lunca, subtraversare pnn zona
acostamentului drumului comunal DC 47 Hotlrel - $tei, pe o distan15. de 357 m, a conductei
de gaz

.

Art. 4 - hrnerea la dispozilie a terenurilor din proprietatea autoritdfilor locale 9i ale
persoanelor fizrce sau juridice de drept privat menlionate la art. I, aiL. 2 gi art. 3 cdtre
concesionarul retelei de distribulie a gazelor naturale din oraqul $tei, se va face prin
urmdtoarele modalitSli

:

. dreptul de uz pentru executarea lucrdrilor necesare in vederea real)zdri,
reabilitdrii sau mod ernizdrji obiectivelor/ sistemelor;
o dreptul de trz pentru asigurarea funcfiondrii normale a capacitifii prin

efectuarea revizilor, reparaliilor qi a intervenliilor necesare;
o dreptul de trecere subteranS., de suprafald. sau aeriand. pentru instalarea de
relele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente
obiectivelor/sistemelor gi pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
o dreptul de a obline restrdngerea sau incetarea unor activitifi care ar putea
pune in pericol persoane gi bunuri;
o dreptul de acces la utilitifile publice,
conform anexelor care fac parte integrantS. din prez,enta hotdrAre.
Art.s - Cu ducerea la indeplinire a prevedeilor preznntei hotdrdri se incredinfeazi
Primarul oraqului $tei, Orag Ionut, consilier juridic, Serviciul UAT din cadml Primdriei
oraqului $tei gi dl. Tocut Sorin, consilier patrimoniu.
Art. 6 -Prezenta hot5r6re se comunic5. cu:
- Institulia Prefectului judelului Bihor;
- Primarul oragului $tei;
- Dl. Mu! Dan, inspector UAT;
- Serviciul UAT;
- Orag lonu!, consilier juridic;
- Afisare pe site-ul Primariei;

PRE$EDINTE DE

Hotirireaafostafost

prezenti din totalul de 15 consilierif.

CONTRASEMNEAZA
GENERAL AL ORA$ULUI

