ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA BELI$
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR.41

DIN 05IULIE 2019
nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in
zonastrazi localitatii pentru investitia " ELABORARE DOCUMENTATIE PUD SI
DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
CONSTRUIRE PENSII"INE AGROTURISTICA " lucrari care se executa pe domeniul public
cu privire la aprobare creare acces

sau privat al comunei Belis

Consiliul Local al comunei Belis, judelul Cluj, intrunit in gedinld ordinara din data de 05

iulie 2019;

Avand in vedere Certificatul de urbanism ff. 176121.02.2019, eliberat de Consi,liul
Judetean Cluj, Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, cererea inregistrata sub nr. 2.860
din 2l .06.2019;
Analizand referatul w. 2.97 1 din 27 .06.20 1 9 cu privire la aprobare creare acces nou si
rcalizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia "
ELABORARE DOCUMENTATIE PUD SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA

EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA "
lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis;

proiectul de hotaran: initiat de domnul Mihut Gheorghe-Radu - consilier local si
avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Belis;
Yazand

conformitate cu prevederile Legii nr. 21311998 privind bunurile proprietate publica,
prevederilor afi. 120 din Legea nr.27512001 a administratiei publice locale,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 21512001, art.36 alin. (2) lit. c), art. 38, precum si art.
45 alin. (1) si (3) din Legea nr.2l5l200l;

in

HOTARASTE:
Art.l. Se aproba creare acces nou si efectuarea
..

lucrarilor pentru investitia

ELABORARE DOCTIMENTATIE PUD SI DOCUMENTATIE PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PENSIUNE
AGROTURISTICA "

Art.z. Se aproba accesul pe domeniul public sau privat al Comunei Belis, pentru
efectuarea lucrdrilor necesare pentru realizarea investitiei, cu conditia aducerii terenului Ia starea
ini{ia16.

Art. 3. Prezerrta hotarare va fi dusa la indeplinire de aparatul propriu al consiliului local si
primarului.
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu:

-Nr.consilieri alesi
-Nr. consilieri in functie
-Nr.consilieri prezenti
-Nr.voturi "pentru"
-Nr.voturi " impotriva "
-Nr.voturi " abtineri "
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