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In conformitate cu prevederile art.6 din Legea r:r.52/2003 privind transparenla
decizionald in adminishatia publice, prin prezenta aducem la cunostinla publicd
urmdtorul:
ANTJNT

Cu privire la elaborarea Proiectului de hoterere "Privind aprobarea executarii unei
lucriri de Extindere conducti ti racord gaze naturale presiune redusi proiectat

subteran din PE pentru : Gyorgjr Bernat Robert, din orapl Ungheni, f,nr.
administrativ, pe domeniul public al Orasului Ungheni imobil inscris in CF. Nr.
54727flJagheni, pentru imobilul inscris in CF. Nr. 54774lunghetri ,,
Actele anexate prezentului
Referat de aprobare nr. ...
Propunerile, sugestiile gi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune la
Registratura Primeriei Oragului Ungheni, in termen de 10 zile de la publicare.
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PROIECT DE HOTARARE
aprobarea
executirii unei lucriri de Ertindere conducti $i racord gaze
"Privind
naturale presiune redusi proiectat subteran din PE pentru : Gyoigy Bernat
Robert, din oratul Ungheni, f.nr. administratiy, pe domeniul public al Oraqului
Ungheni, irnobil inscris in CF. Nr. 54727rungheni, pentru imobilul inscris in CF.
Nr. 54774lUngheni ,,
Primarul oragului Ungheni, judelul Mures,
Ludnd in considerare:
Cererea domnului Gyorgy Bemat Robert iffegistrata la registratura orasului
Ungheni cu nr. 17981 I 09.07.2020 privind emiterea autodzatiei de construire

-

in

-

-

scopul: "Extindere conductd $i racord gaze naturale presiune redusi

proiectat subteran din PE pe[tlu : Gyorgy Bemat Robert";
Cererea domnului Gyorgy Bemat Robert iDregistrata la registatwa orasului
Ungheni cu rl,t, 18153/21.07.2020 privind eliberarea acordului Consiliului
Local Ungheni in vederea executarii lucrarilor de "Extindere conducte Si
racord gaze natuale presiune redusA proiectat subtemn dil PE pentru :
Gyorgy Bernat Robert";
Lucrarile propuse se vor face pe domeniul public al orasului Ungheni imobil
inscris in CF. Nr. 54727fungheni, pentru bransarea imobilului din CF. Nr.
547'7 4/Unghe\\i, benefi ciar Gyorgy Bemat Robert;
Aviz tehnic de racordare rr. 212361273 din 28.04.2020 emis de SC.

DELGAZ GRID. SA

Proiectul t. l'71/2020 supus autorizarii, intocmit de SC. INSTGAZ SRL
pentru Extindere conducta $i taeord gaze natwale presiune rcdusd proiectat
subteran din PE pentru : Gyorgy Bemat Robert, pe domeniul public al
orasului Ungheni imobil inscris in CF. Nr. 5 4727 Nngherril
PUG Ungheni, aprobat prin HCL m 26120.05.2016;
Certificat de urbanism nr, 48126,05,2020 emis de Primdria Ungheni in scopul
"Extindere conducte qi racord gaze natuale presiune reduse proiectat
subteran din PE pentru : Gyorgy Bemat Robert";
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;
Art.99, art.109 din Legea $.123/20l2-Legea energiei electrice si a gazelor
natuale, republicata;
Art.18, alin.(l), pct.c) din Regulamentului General de urbanism aprobat pdn
H.G. nr.525l1996 republicat;
Art. 74(l) din Ordinul ANRDE nr.89/208, autodlarea nationala de
rcglementaxe in domeniul energiei privind aprobarea normelor tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploataxea sistemelor de alimentrre cu gaze
naturale;

Legea nr. 50/1991 republicatd qi Ordinul N. 839/2009 pentru aplicarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 pdvind autorizarea
executerii lucrExilor de construclii,
- 41.3, alin(4) din Legea nr 21311998 pdvind propdetatea publicd gi regimul
juridic al acesteia, cu modificArile Si completdrile ulterioare,
In temeiul OUG. Nr.5712019 privind codul adminishativ, axt.354-357, aft. 362,
cu modificirile si completirile ulterioarc.

Propune spre aprobarel

Art,1 Se aprobi executarga lucrarii de ,, Extindere conduatd $i racord gaze naturale
presiune redusd proiectat subteran din PE pentru : Gyorgy Bemat Robert, in orasul

Ungheni, pe domeniul public al Oragului Ungheni, imobil ilrscris in CF. Nr.
54727Ungheri, pentru imobilul inscris in. CF. Nr. 54774fungheni, conform
proiectului nr. 17112020 supus autorizarii, intocmit de SC. INSTGAZ SRL
Art.2 Prezentul acord se elibereaza in vederea obtinerii autodzatiei de constuire
pentu obiecti\,ul prevAzut la art. 1.
Art.3 Transmiterea temporara a terenului in suprafata de 7l mp constructorului, pe
perioada executarii lucrarilor, prin proces verbal de predare-primire, cu conditia ca
dupa executarea lucrarilor de construire, terenul afectat sa fie adus la forma initiala.
Art.4 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefechrlui j udetului Mures;
- Primarului orasului Ungheni, judetului Mures
- Serviciului financiax-contabilitatei
- Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului;
- Se afiseaza la sediul primariei orasului Ungheni.
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RETERAT DE APROBARE

"Privind aprobarea executdrii unei lucriri de Extindere conducti Si racord gaze
naturale presiune redusi proiectat subteran din PE pentru : Gyor$/ Bernat Robert,
din oragul Ungheni, f.nr. administratiy, pe domeniul public al Oragului Ungheni,
imobil inscris in CF. Nr. 54727ungheni, pentru imobilul lnscris in CF. Nr.
54774unghe\i,,
Persoana fizica, Gyorgy Bernat Robert, domiciliat in ora$ul Ungheni, nr. 67, bl. SC,
3,jud.Mures in conformitate cu:
Avizele/acordurile obtinute cat si documentatia care sta la baza emiterii autorizatiei
de construire privind "Extindere conductd !i racord gaze naturale presiune redusd
proiectat subteran din PE pentru : Gyorgy Bemat Robert";

Sc. 2, ap.

-

-

Proiectul ff. l7l/2020 supus autorizarii, intocmit de SC. INSTGAZ SRL pentru
Extindere conducta Si racord gaze naturale presiune redusa proiectat subteran din PE
pentru : Gyorgy Bemat Robert, in oraqul Ungheni, pe domeniul public al orasului
Ungheni imobil inscris in CF. Nr. 54727rungheni;
Certificat de urbanism ft. 48/26.05.2020 emis de Primdria Ungheni in scopul
"Extindere conductd $i racord gaze naturale presiune redusA proiectat subteran din
PE pentru : Gyorgy Bemat Robert";
Penhu alimentarea cu gaze natumle a investiliei propuse, este necesarA execulia unei
prelungiri de retea constend in cuplarea la conducta de distributie presiune redusa
existenta din PE Dn63mm, adancime cca.gOcm aflata pe domeniul public al orasului
Ungheni, imobil insoris in CF. Nr, 54727rungheni, a unei oonducte propuse de
distributie presiune redusa PE 100 SDR 1l Dn 63mm cu o lungime totala de 71 m si
executia unui bransament Dn 32 mm cu lungime de 3 metri, la imobilul inscris in CF. Nr.
54774,{Jngheni, suprafata de 569 mp, oategorie de folosinta arabil.
Consider orice investitie realizatd in oragul Ungheni prioritate pentru comunitatea
locald contribuind implicit la dezvoltarea infrastructurii amenajarii teritoriului orasului
Ungheni, aducand dupa sine noi ta,re 9i irnpozite pe care le genereaza.
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