ROMANIA
JIJD MURE$
PRIMARUL ORA$ULUI IJNGIIENI
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea executtrrii un€i lucriri de extinder€ conducta gaze naturale pe
domeniul public al Orasului Ungheni
Primarul oragului Ungheni, judelul Mures,
Luend in considetue:
-refemtul de aprobare m. 3173/06.05.2019 intoomit de Primarul Orasului Ungheni
-raportul de specialitat e
317 4106.05 .2019 intoomit de Arh. Sef al Orasului Unghenl
-raportul de specialitate Financiar Contabil nt.3l7 5 /06.05.2019

r.

Avand in vedere:

-

Cererea D-nului Fodor Dorin inregistrata la regishatum orasului Ungheni cu

N.15257 /23.01.2019 penhu eliberarea acordului Consiliului Local Unghenr
in vederea extinde i de oonducta de gaze natunle pe domeniu public,
Proiectul tehnic nr.14El2018, intocmit de SC INSTAL GLOBAL. SRL cu
sediul in loo,Targu- Mures, str.Livezeni, nr.63, ap.4,jud.Mures
PUG Ungheni, aprobat prin HCL nr 26120.05.2016

Certificat de u$anism nr. 184/18,12,2018 emis de Primeria Ungheni ln
scopul "Extindere de conducta si I bransament gaze nafurale presiune redusa
subteran din PE",

A.C, nr,43/26.09.2017 si proces verbal de receptie pat],iala nr,6/20,09,2018
privind imobilul, pentru care se faoe obieotul acastui acord, in loc.Ungheni,
n].84.

- Legea nf.10/1995 pivind oalitatea in constructii,
- Art.99, lit.D, art.109 din Legea ft.123/2012-Legea energiei electrice si a
gazelor naturale, republicata,
- Art.l8, alin,(l), pct.c) din Regulamentului General de urbanism aprobat prin
H.G. nr.525/1996 republioat
- Afi. 74(l) din Ordinul ANRDE nr.89/208, auto tarea nationala de

reglementare in domeniul energiei, privind aprobarea normelor tehnice
pentru proiectarca, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale
Ordinul nr. 839/2009 pentru aplicarea
Legea ff. 50/1991 republicatl
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 p vind autorizarea
executarii Iucrarilor de conslruclii.
Art.3, alin(4) din Legea nr 21311998 privind proprietatea publice $i regimul
juridic al acesteia. cu modificarile si compleldrile uherioare.
in temeiul art.36 alineat 2litem c) din Legea. nr 21512001 pivind
administr4ia publicd locald republicata" cu modificdrile 9i complettuile ulterioare.

-

ii

-

Propune spre aprobare:

Art,1 Aprobarea lucBrilor de extindere oonducta gaze naturale pe domeniul public
al orasului Ungheni, in scopul realizarii unui bransament la irnobilnl de la nr' adm.
84fungheni, conform proieotului lntocmit de SC.INSTAL GLOBAL,SRL nr.
n.l4E/2018
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REFERAT DE APROBARE
aprobarea
ex€cutdrii
unei lucriri de extind€re conducta gaze naturale
"Privind
domeniul public al Oragului Ungheni ,,

p!

fizica, Fodor Dorin, domiciliat ln loc.Ungheni, nr.67, bl.J, sc.2, ap.13,
in confomitate cu Autorizalia de construire nr. 43/26.09.2017 emisa de

Persoana

jud.Mu.es

Primaria Orasului Ungheni pentru ,,Construire casa de locuit P+M, garaj si impre.jmuire.,,

proces verbal de receptie paftt la. rt.6/20.09.2018, beneflciar Fodor Dorjn. cat si
documentatia care sta la brua emiterii autorizatiei de construiri pri\,ind ,,E\tindere
conducta si I bransament gaze naturale presiune rcdusa proiectat subteran din pE,'
proiectat de SC.INSTAL CLOBAL.SRL, nr. proiect. 148/20 i 8, pentru imobilul mai sus
descris din loc. Ungheni, nr.84, jud.Mures. Pentru alimentarea cu gaze naturale a
investiliei realizate, este necesard execulia unei prelungiri de relea constend in cuplarea
la conducta de distributie presiune r€dusa existenta din PE 100 SDR1l Dn9omm aflata pe
domeniul public al orasului Ungheni, str. Bisericii, a unei conducte propuse de distributie
presiune redusa PE 100 SDR l1 Dn 63mm cu o lungime totala de 91m, legatura iacanduse cu ajutorul unui teu redus DN90/63mm proiectat amplasat pe domeniul public al
Orasului Ungheni Din lungimea totala a extinderii de 91 m pana la bransare, pc
domeniul public se va extinde cca.l0 m subteran, iar restul se va face pe domeniu Driva. CF.nr.sl346 prin acord notarial a prop etarilor rerenului. reprezent;nd reren inrraviran,
suprafata 326m, categoria de folosinta drum.
Consider odce investiiie realizaE in oragul Ungheni prioritate pentru comunitatea
locale contribuind implicit la dezvoltarea infrastructurii amenajarii teritoriului o.asului
Ungheni, aducand dupa sine noi taxe $i impozite pe care Ie genereazA..
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RAPORT DE SPECIALITATE
aprobarea
executiirii
unei lucriri de extindere conducta gaze naturale
"Privind
pe domeniul public al Ora$ului Ungheni ,,
Prin Autorizalia de construire nr 43 din 26.09.2016 emisa de primaria orasului
Ungheni, s-a aprobat edificarea unei locuinte unifamiliale P+M cu garaj si
imprejmuire, investi{ie cu o valoare de 150436,00 lei. Pentru functionarea acesteia din
punct de vedere termic, este necesard realizarea unei noi linii de alimentare cu gaze
natumle, prin extinderea conductei existente PE 100 SDRll Dn9omm de pe str.
Bisericii, aflata pe domeniul public al orasului Ungheni.
investi(ia consta in extinderca unei conducte propuse de distributie presiune redusa
PE 100 SDR 1l Dn 63mm cu o lungime totala de 91m, legatura facandu-se cu
ajutorul unui teu redus DN90/63mm-proiectat, amplasat pe domeniul public al
Orasului Ungheni. Din lungimea totala a extinderii de 91 m pana la bransarea
imobilului aflat in loc.Ungheni, nr.84. pe domeniul public se va extinde cca.10 m
subteran, iar festul se va face pe domeniu privat CF.nr.5l346 prin acord notarial a
proprietarilor terenului, reprezentand teren intravilan, suprafata 326m, categoria de
folosinta drum.
Proiectul tehnic care sta la baza autorizatiei de construire este nr.l4El2018,
intocmit de SC INSTAL CLOBAL. SRL cu sediul in loc. Targu- Mures, str.Livezeni,
nr.63, ap.4, jud.Mures, durata de realizare a lucrarilor este de 2 zile de la dara
inceperii acestora. Costurile investitiei vor fi suportate integral de catre beneficiarul
lucrarii. Executantul lucrarii cat si beneficiarul acesteia se obliga sa readuca pe
cheltuiala proprie, la starea initiala de viabilitate a infrastructurii conform proiect.

Arhitect sef
Criciun Ileana Diana

