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H O T Ă R Â R E 
 

privind emiterea acordului pentru executare lucrari pe domeniul public al comunei 

Hidiselu de Sus pentru obiectivul „Extindere si executie bransament la reteaua 

electrica pentru capela mortuara in localitatea Hidiselu de Sus” 

 

 

Având în vedere: 

- Certificatul de urbanism nr. 1304/17.12.2018, emis de Consiliul Judetean 

Bihor; 

- Incheierea cu nr. 86652/24.11.2017, emisa de O.C.P.I., cu privire la nr. 

cadastral 55294 – Hidiselu de Sus; 

- Incheierea cu nr. 123676/22.12.2017, emisa de O.C.P.I., cu privire la nr. 

cadastral 55330 – Hidiselu de Sus; 

- Incheierea cu nr. 96221/24.08.2018, emisa de O.C.P.I., cu privire la nr. 

cadastral 55497 – Hidiselu de Sus; 

-  Expunerea de motive a primarului comunei Hidiselu de Sus; 

- Raportul de specialitate cu nr. 2955/24.05.2019, întocmit de catre 

Compartimentul Urbanism si Cadastru; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

Tinand cont de prevederile : 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic alacesteia, 

cu modificările și completările ulterioare ; 

- Art. 46 din O.G. Nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 1 alin. (1) si (2), art. 2 alin. (1), alin. (2) si (2)
1
,
 
art. 3 alin. (1) lit. a), art. 7 

si punctul 12 al Anexei din Legea Nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii, republicata, cu modificartile si completarile ulterioare; 

- H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus cu nr. 28/2018 privind aprobarea 

proiectului tehnic pentru obiectivul „Construire capela mortuara in localitatea Hidiselu 

de Sus, comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor’’; 

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit c), alin. (9), art. 45 alin. (1) 

si (3), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, republicată, privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 

 

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

                                          H O T A R A S T E : 

      

 Art.1. Se emite acordul pentru executarea lucrarilor pe domeniul public al 

comunei Hidiselu de Sus, in scopul obtinerii autorizatiei de construire si a realizarii 

obiectivului cu denumirea „Extindere si executie bransament la reteaua electrica 

pentru capela mortuara in localitatea Hidiselu de Sus”. 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei Hidiselu de Sus. 
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 Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu : 

-    Institutia Prefectului – Judetului Bihor 

-    Primarul comunei Hidiselu de Sus 

-    Consiliul Judetean Bihor 

-    Dosar 

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA           CONTRASEMNEAZA 

                      Florian Pentea                                                p. SECRETAR 

                                                                                            Emanuel Dringo 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 37 
Hidiselu de Sus, 31 mai 2019 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri  


