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HOTĂRÂRE NR. 76 / 30.07.2020

cu privire la aprobarea realizării pe domeniul public al UAT Oraș Sovata, obiectivul de investiții

“Conectare site-uri BR0074, BR0210, BR0089, BR00211, BR0632, BR0051, BR0368, BR0019 cu un

cablu de fibră optică, județul Mureș”

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

       Examinând  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Oraşului  Sovata  nr.  12456  /

16.07.2020, precum și Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, amenajarea

teritoriului, protecția mediului și a construcțiilor nr.12.542/20.07.2020 cu privire la aprobarea

realizării  pe  domeniul  public  UAT  Sovata,  obiectivul  de  investiții  “Conectare  site-uri

BR0074, BR0210, BR0089, BR00211, BR0632, BR0051, BR0368, BR0019 cu un cablu de

fibră optică, județul Mureș”;

    Ţinând cont de solicitarea S.C. Orange Romania S.A. nr.11.277/25.06.2020 și acordul

solicitat prin C.U. nr. 209/19.08.2019 emis de CJ Mureș; 

  Având în vedere: 

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea

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

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  Hotărârea  Guvernului  nr.525/1996  pentru  aprobarea  Regulamentului  general  de

urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate nr.II;
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         În temeiul prevederilor art. 129 alin.6 lit. „c”, art. 139 alin.3 lit. „e”, precum și  art.196

alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE:

  Art.1. – Aprobarea realizării pe domeniul public al UAT Oraș Sovata, al obiectivului

de investiții  „Conectare site-uri BR0074, BR0210, BR0089, BR00211, BR0632, BR0051,

BR0368, BR0019 cu un cablu de fibră optică,  județul Mureș”,  conform proiectului ELG-

1063-MS/2019  elaborat  de  firma  S.C.  Electrogrup  S.A.  din  Cluj  Napoca  cu  următoarele

condiții: 

o În extravilanul UAT Oraș Sovata dinspre Sărățeni pe stâlpi LEA MT existenți

– cu acordul proprietarilor.

o Str. Iuhodului pe stâlpi LEA JT existenți.

o Str. Praidului pe stâlpi LEA JT existenți.

o Str. 1 Mai stâlpi LEA JT existenți.

o În extravilanul UAT Oraș Sovata zona str. 1Mai - Stâna de Vale pe stâlpi LEA

MT - cu acordul proprietarilor.

Art.2. –  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  Primarul

Orașului Sovata, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;

- Primarului Oraşului Sovata;

- Compartimentelor de resort;

- Celor interesaţi şi va fi afişată pe siteul Primăriei.  

                                                                                                 Președinte de ședință,
                                                                                                         Arros Dénes
             Contrasemnează Secretar General,
                                 Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 30 iulie
2020, cu 15 voturi “pentru”.                                                                                            
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