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HOTĂRÂREA NR. 26 

Din 5 mai 2015 

 

Privind aprobarea executării unor lucrări de extindere reţele electrice LEA  pe domeniul 

public al Oraşului Ungheni 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 5 mai 2015, 

        Luând în considerare referatul de aprobare nr. 2428/23.04.2015 întocmit de primarul 

orasului Ungheni, raportul nr. 2429/23.04.2015 întocmit de ing. Blaskievics Adam şi raportul nr 

2431/23.04.2015 întocmit de consilier Băcioiu Angelica, 

        Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de 

comisia de specialitate  juridică și de disciplină, protecție mediu și turism și comisia de 

specialiate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul Consiliului local Ungheni 

 Având în vedere:   

 - Cererea societăţii SC Ceragrim SRL Ungheni nr 164/03.04.2015, înregistrată la 

Primăria Oraşului Ungheni sub numărul 16294/03.04.2015 pentru acordul Consiliului Local 

Ungheni în scopul: extindere LEA pe domeniul public, 

 - Proiectul tehnic  nr 7/2015, întocmit de SC INTRA SERV  SRL cu sediul în Tg Mureş 

str Dezrobirii nr 23, 

 - PUG Ungheni, aprobat prin HCL nr 13/2001 şi prelungit prin HCL nr 36/26.06.2013, 

 - Certificat de urbanism nr. 43 din 01.04.2014 emis de Primăria Ungheni, 

 - Legea nr. 50/1991 republicată şi Ordinul nr. 839/2009 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, 

   - art 4 din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

cu modificările şi completările ulterioare, 



           În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c), art. 45, alin. (3) și ale art.115 alin. (1), lit. „b” din Legea  

nr 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1  Se aprobă executarea unor lucrări de extindere reţele electrice LEA  pe domeniul 

public al Oraşului Ungheni, identificat în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Ungheni, nr. crt. 5, cod de clasificare 1.3.7.1., lucrări executate conform proiectului 

întocmit de SC INTRA SERV  SRL nr 7/2015 în zona blocuri gară- nr adm 59/C 

    Art. 2 Prezentul acord se eliberează în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire pentru 

obiectivul prevăzut la art. 1. 

             Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 

- Serviciului financiar contabilitate. 

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 5 mai 2015 
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