
 

 

 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

HOTĂRÂRE 

 

 privind aprobarea executării unei lucrări pe domeniul public al comunei Daia, judeţul Giurgiu, de către 

S FISE ELECTRICA SERV SA pentru E – DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.privind 

,, Îmbunătăţire Nivel Tensiune în zona PT 2117, localitatea Plopşoru, comuna Daia, judeţul Giurgiu,, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- adresa S FISE ELECTRICA SERV SA- nr.872-18.02.2021 din 18.09.2018;  

- -referat de aprobare al primarului comunei Daia nr.902/19.02.2021 ; 

- raportul de specialitate al Compartimentul Registru Agricol, Cadastru și Urbanism, nr.903/19.02.2021; 

- avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice ; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a acesteia;  

- prevederile art.3 alin. (1) și (3)  și art.4 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 159/2016 privind regimul 

infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 

reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

In temeiul art. 129 alin. (1) şi alin. (7) , art. 139, alin(1) şi art. 196, alin. (1), lit. b din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art.1 Se aprobă executarea lucrărilor  de ,, Îmbunătăţire Nivel Tensiune în zona PT 2117, localitatea 

Plopşoru, comuna Daia, judeţul Giurgiu,, 

 Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Daia, domnul Şerban Adrian-Florin cu ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, compartimentului de specialitate pentru ducere la 

îndeplinire, Consiliului Judeţean Giurgiu, și se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       Contrasemnează,                               

GHIDĂNAC FĂNEL                                                          Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                              PĂUN IOANA     

 

Daia, 25.02.2021                                                                                       
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Adoptată cu 10 voturi pentru, ___voturi împotrivă şi ___abţineri din totalul de 10 consilieri prezenţi 



 


