
     
  

    HOTĂRÂRE                                          
 

 privind  modificarea H.CL. Daia nr. 39 / 2013 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

            -referatul de legalitate al Instituției Prefectului -Județul Giurgiu 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1036  /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 1093 / 2014 

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. 1570 / 2014 

 -prevederile art.59-62 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea 

actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.14 , alin.4 din Lg.nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale , cu  modificările 

şi completările ulterioare 

 -prevederile art.12 (13) din  Lg.nr.123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale ,cu  modificările şi 

completările ulterioare 
 -prevederile art.7  , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în  administraţia 

publica , republicată 

-prevederile HCL Daia  nr.39/ 2013 
 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice  locale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
 H O T A R A Ş T E 

  Art. I .Se modifică  H.CL. Daia nr. 39 /2013   privind acordarea avizului de trecere  

 pentru SC BEST ENERGY SYSTEMS  SR , după cum urmează : 

 Titlul HCL nr.39/2013 se modifică și va avea următorul enunț  : 

  ,,Hotărâre privind aprobarea  exercitarii  dreptului de uz temporar al  SCBEST ENERGY 

 SYSTEMS  SRL  pe domeniul privat al comunei Daia ,, 
 Alin. 1 al art.1 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,,Art.1. (1)  Se aprobă .exercitarea dreptului de uz temporar al  SCBEST ENERGY SYSTEMS  SRL , în 

 vederea executării lucrărilor pentru dezvoltarea capacităților energetice,  pe o lungime de  250 m pe domeniul 

 privat  al comunei Daia , conform planului de amplasament anexat , care face  parte integrantă din 

 prezenta  .,, 
 Alin. 5 al art.1 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,,Art.1.(5)În cazul de față  despăgubirea constă în readucerea terenului la starea inițială . 

  Art.II .Celelalte prevederi rămân neschimbate . 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei  

Daia 


