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u privire la elaborarea Proiectului de hotir6re "Privind aprobarea executlrii unei
criri de Extindere conductl qi racord gaze naturale presiune redusi proiectat
bteran din PE pentru : Soldan lulian Adrian, din strada Salcimului, proprietate
blica a oraqului Ungheni, pentru imobilul inscris in cF. Nr.50885/ungheni ,,
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sugestiile Ei opiniile cu valoare de recomandare se vor depune la
istratura Primdriei oragului Ungheni, in termen de 10 zile de la publicare.
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REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea executlrii unei lucrlri de Extindere conductl qi racord gaze

naturale presiune redusl proiectat subteran din PE pentru : Soldan Iulian Adrian,
din strada Salcflmului, proprietate publica a Oraqului Ungheni, pentru imobilul

inscris in CF. Nr.50885/Ungheni

Persoana frzica, Soldan Iulian Adrian, domiciliat in loc.Ungheni, nr.158,
ud.Mures in conformitate cu:
- Avizele/acordurile obtinute cat si documentatia care sta la

de construire privind "Extindere conductd gi racord gaze
proiectat subteran din PE pentru : Soldan Iulian Adrian";

Proiectul nr. 35ECB din 2020 supus autorizarii, intocmit de

baza emiterii autorizatiei
naturale presiune redusd

SC. INSTAL GLOBAL
SRL pentru Extindere conductd gi racord gaze naturale presiune redusd proiectat
subteran din PE, in loc.Ungheni nr.llglA;

- Certificat de urbanism nr.08129.01.2020 emis de Primdria Ungheni in scopul
"Extindere conductd qi racord gaze naturale presiune redusl proiectat subteran din
PE pentru : Soldan Iulian Adrian";

Pentru alimentarea cu gaze naturale a investifiei propuse, este necesard execufia unei
lungiri de relea constdnd in cuplarea la conducta de distributie presiune redusa

istenta din PE Dn9Omm, adancime cca.90cm aflata pe domeniul public al orasului
ngheni pe str. Salcimului, a unei conducte propuse de distributie presiune redusa PE
00 SDR 11 Dn 63mm cu o lungime totala de 49 m si executia unui bransament Dn 32

cu lungime de 3,50 metri, la imobilul inscris in CF. Nr. 50885/Ungheni, suprafata de
7 mp, categorie de folosinta curti constructii.
Consider orice investifie realizati in oragul Ungheni prioritate pentru comunitatea

amenajarii teritoriului orasuluicontribuind implicit la dezvoltarea infrastructurii
ngheni, aducand dupa sine noi taxe qi impozite pe care le genereazd..
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PRoTECT ur uorAnAnn
Privind aprobarea executirii unei lucriri de Extindere conductl qi racord gaze

naturale presiune redusl proiectat subteran din PE pentru : Soldan lulian
Adrian, din strada Salcimului, proprietate publica a oragului Ungheni, pentru

imobilul inscris in CF. Nr.50885/Ungheni

Primarul oragului Ungheni, judeful Mures,
Lu6nd in considerare:

Cererea D-nului Soldan Iulian Adrian inregistrata la registratura orasului
Ungheni cu nr. 16210 I 05.03.2020 privind emiterea autorizatiei de construire
in scopul: "Extindere conduct6 qi racord gaze naturale presiune redusd
proiectat subteran din PE pentru : Soldan Iulian Adrian,,;
Cererea D-nului Fdrcag Simion pentru Soldan Iulian Adrian inregistrata la
registratura orasului Ungheni cu nr. 15716110.02.2020 privind eliberarea
acordului Consiliului Local Ungheni in vederea executarii lucrarilor de
extindere conductd qi racord gaze naturale presiune redusd proiectat subteran
din PE;
Lucrarile propuse se vor face pe domeniul public al orasului Ungheni, strada
Salcdmilor, conform Anexei nr.1 din HCL nr.2712015 si HCL nr.7012015,
pentru bransarea imobilului din CF.5088s/Ungheni, nr.adm. ll9lA,
beneficiar Soldan Iulian Adrian;
Aviz tehnic de racordare nr.212162373103.02.2020 emis de SC.DELGAZ
GRID. SA
Proiectul nr. 35ECB din 2020 supus autorizarii, intocmit de SC. INSTAL
GLOBAL SRL pentru Extindere conductl qi racord gaze naturale presiune
redusd proiectat subteran din PE, in loc.Ungheni nr.1 lglA;
PUG Ungheni, aprobat prin HCL nr 26120.05.2016;
Certificat de urbanism nr.08129.01.2020 emis de Primdria Ungheni in scopul
"Extindere conductd Ei racord gme naturale presiune redusd proiectat
subteran din PE pentru : Soldan Iulian Adrian";
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;
Art.99, art.109 din Legea nr.l232}l2-Legea energiei electrice si a gazelor
naturale, republicata;
Art.18, alin.(l), pct.c) din Regulamentului General de urbanism aprobat prin
H.G. nr.52 5 I 1996 republicat;
Art. 74(l) din Ordinul ANRDE nr.89/208, autoritarea nationala de
reglementare in domeniul energiei, privind aprobarea normelor tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale;
Legea nr. 5011991 republicatd 9i Ordinul nr. 83912009 pentru aplicarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 privind attoizarea
executdrii lucrdrilor de construc(ii,

- Art.3, alin(4) din Legea nr 21311998 privind proprietatea publicd 9i regimul
junjtic al acesteia, cu modificdrile qi completlrile ulterioare,

In temeiul OUG. Nr.57l2019 privind codul administrativ, art.354-357, art.362,
u modificdrile qi completdrile ulterioare.



Propune spre aprobare:

Art.l Aprobarea executarii lucrarii de Extindere conductd qi racord gaze naturale
presiune redusd proiectat subteran din PE pentru : Soldan Iulian Adrian, din strada
Salcdmului, proprietate publica a Oragului Ungheni, pentru imobilul inscris in CF.
Nr.50885/Ungheni , NR. ll9lA, conform proiectului 35ECB din 2o2o supus
AUtOriZArii, iNtOCMit dE SC. INSTAL GLOBAL SRL

Art.2 Prezentul acord se elibereazd in vederea ob{inerii autorizafiei de construire
pentru obiectivul prevdzut la art. 1.

Art.3 Transmiterea temporara a terenului in suprafata de 49 mp constructorului, pe
perioada executarii lucrarilor, prin proces verbal de predare-primire, cu conditia ia
dupa executarea lucrarilor de construire, terenul afectat sa fie adus la forma initiala.

Art.4 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului judetului Mures;
- Primarului orasului Ungheni, judetului Mures
- Serviciului financiar-contabilitate;
- Serviciului urbanism si amenajareateritoriului;
- Se aftseaza la sediul primariei orasului Ungheni.
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