U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 40
(privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”
Iași, Str.
, Zona

tindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul
beneficiar fiind S.C.
”)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-cererea formulată de S.C.
., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 3555 din
11.03.2021, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea realizării lucrării
pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, Str.
Zona
beneficiar fiind S.C.
”;
-referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 4113 din 19.03.2021, întocmit de domnul Cotea
Flavius-Gabriel, cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice

JT+MT în Localitatea Tome ti, Comuna Tomești, Județul Iași, Str.
beneficiar fiind S.C.
”;

Zona

-proiectul de hotărâre cu nr. 4147 din 19.03.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte
Ştefan, pentru aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere re ele electrice JT+MT în Localitatea

Tome ti, Comuna Tomești, Județul Iași, Str.

Zona S

beneficiar fiind S.C.

-avizele favorabile cu nr. 4430 din 25.03.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: art. 12 alin. (4) și art. 14 din Legea nr. 123/2012 a
energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991, republicată,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991; H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi –Anexa nr. 82 la hotărâre; H.G.R. nr. 48/2007 pentru
modificarea şi completarea H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Iaşi precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jud. Iaşi – Anexa nr. 66 la hotărâre;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 129 alin. (2) lit. (b) și alin. (4) lit. (f) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 1 și ale art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1)Se aprobă realizarea pe domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, a lucrării:”Extindere

re ele electrice JT+MT în Localitatea Tome ti, Comuna Tomești, Județul Iași, Str.
beneficiar fiind S.C.
..

Zona

(2)Extinderea rețelei electrice se va face conform Proiectului tehnic și pe baza Planului de Situație,
anexate la prezenta hotărâre, a referatului compartimentului urbanism anexat la prezenta hotărâre, la limita
domeniului public cu proprietățile private, în baza cererii formulate de S.C.
., înregistrată la
Primăria Tomești sub nr. 3555 din 11.03.2021.
(3)Toate costurile cu extinderea rețelei electrice și obținerea de avize necesare efectuării lucrărilor de
mai sus, vor fi suportate de beneficiarul lucrării, S.C.
. și de proprietarul solicitant din prezentul
proiect de extindere.
(4)Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau
persoanelor juridice, se va face având la bază o convenție semnată între beneficiar și proprietari, care va reglementa
modul de exercitare a drepturilor de uz și de servitute.
Art.2. Pe domeniul public afectat de capacitățile energetice menționate la art. 1, exercitarea dreptului de uz
și de servitute de către S.C.
, se realizează cu titlu gratuit, pe durata existenței
acestora.
Art.3. Se împuternicește Primarul Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, să facă toate
demersurile legale, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Copii de pe hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, în vederea luării la cunoștință și
ducerii la îndeplinire, Instituției Prefectului Județului Iași, pentru control și legalitate, Compartimentului de urbanism
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomeşti, S.C.
., S.C.
, altor persoane fizice sau juridice interesate.
Adoptată azi: 25.03.2021
Preşedinte de şedinţă,
Secretar general comună,
Consilier local, Mihaela Miron
Mancaș Gabriel

