
   
HOTĂRÂRE 

     privind acordarea avizului de trecere pentru SC BEST ENERGY SYSTEMS  SRL 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.3433 / 2013 

 -raportul secretarului comunei Daia  nr.3434 /2013 

-raportul de avizare al comisiei   juridice nr.3737 / 2013 
 -prevederile art.621 din Lg.nr.287/2009 -Codul Civil , republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.36 (2) lit.,,c,, art.121(1,2)din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.20 lit.,,e,,  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi 

 completările ulterioare 

 -prevederile art.4 din Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică ,cu modificările şi completările 

 ulterioare 

 -prevederile art.6 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica și procesul- verbal 

nr.3435/2013 

 In temeiul art.45(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.1.(1). Se acordă aviz de trecere , pentru SCBEST ENERGY SYSTEMS  SRL ,  pe o lungime de  

 250 m pe domeniul privat  al comunei Daia , conform planului de amplasament anexat , care face parte 

 integrantă din prezenta . 
  (2)Avizul de trecere este valabil doar,  pentru realizarea de  SC BEST ENERGY SYSTEMS  SRL a 

 unui post trafo si racorduri utilități racord electric. 

  (3)Trecerea trebuie să se facă în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului 

 de proprietate  al comunei . 

  (4)După realizarea lucrărilor  SC BEST ENERGY SYSTEMS SRL va realiza , pe cheltuiala sa ,  toate 

lucrările necesare , pentru readucerea terenului la starea inițială . 

  (5)În cazul de față  despăgubirea constă în readucerea terenului la starea inițială , precum și în plata  

 sumei  de 1.500 lei . 

  Art.2.(1)Se împuternicește primarul comunei Daia să semneze contractul privind dreptul de trecere al 

 SC BEST ENERGY SYSTEMS  SRL  ,pe domeniul privat  al comunei Daia ,  care va cuprinde în mod expes 

 și explicit condiții de realizare a lucrărilor , termenele de realizare ,  precum și plata unor eventuale 

 despăgubiri , care s-ar putea ivi , ca urmare a unor hotărâri judecătorești sau alte asemenea cazuri. 

  (2)Se aprobă contractul cadru privind utilizarea temporară a terenului  pe o lungime de 250 m și o 

 suprafață de 1.250 m.p. pe domeniul privat  al comunei Daia , conform anexei , care face parte din prezenta 

 hotărâre . 

 Art.3. Se aprobă și avizul de salubritate nr.20/2013 emis de Salserv Ecosistem și avizul 

 O.C.P.I.Giurgiu , conform încheierii nr.28841/2013 și care sunt prevăzute în certificatul de urbanism 

 nr.1/2013. 

ART.4.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia . 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,  SECRETAR  , 

MARIN ȚEPURLUI                                      NICULINA CHIRAN 

 

 

DAIA, 30.09. 2013 

Nr.39 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local 

al comunai Daia              


