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HOTĂRÂREA NR. 46/ 2020 

privind aprobarea ocupării definitive și temporare  

 a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Dănești  

 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 30 iulie 

2020, convocat prin Dispoziția nr. 112 / 2020, emisă de primarul comunei Dănești, 

județul Harghita; 

 

Având în vedere: 

- cererea nr. 1241/2020 depusă de către Zsok Arpad, domiciliat în com. Dănești sat 

Dănești nr. 259 în vederea aprobării amplasării unui cablu electric în lungime de 15 m 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.____/2020; 

- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.____/2020; 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Dăneşti, 

înregistrat sub nr.____/2020; 
 

Luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern nr.1351/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Harghita – Anexa nr.21 Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Dăneşti, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În conformitate cu prevederile: 

- art.1, art.2 alin. 2^1 lit d din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții; 

- art.14 alin.1 și art.20 alin.1 lit d din Ordinul MDRL pentru aprobarea 

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

executării lucrărilor de construcții; 
 

În temeiul 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă ocuparea definitivă a suprafeței de 0 m și ocuparea temporară a 

suprafeței de 15 m – necesar pentru alimentarea cu energie electrică a locului de 

consum casă de locuit situat în comuna Dănești sat Dănești nr. 259 cu drept de 

uz, acces și servitute cu titlu gratuit, în vederea exploatării pe toată durata de 

existență a instalației, în favoarea SC ELECTRICA SA. 
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Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Dănești, dl Bőjte Csongor Ernő.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dănești, Instituției 

Prefectului județului Harghita, Compartimentului achiziții publice, urbanism și 

amenajarea teritoriului și se afișează prin grija secretarului comunei într-un loc 

accesibil de către comunitatea locală.  
 

Comuna Dănești, la 30 iulie 2020 

 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán 

 ………………….……………………   Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 
 


