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                                               H O T Ă R Â R E                                             
               privind transmiterea în folosinţă gratuită către SC. E-ON Moldova Distribuţie S.A. a 
suprafeţei de 1 mp. teren în vederea executării lucrării „Alimentare cu energie electrică a 
consumatorului Big Marian”. 
 
 
 
                    Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava; 
                    Având în vedere:                  
                          -  Expunerea de motive a domnului Ostanschi Vasile - primarul comunei 
Stulpicani, judeţul Suceava, înregistrată la nr. 1282 din 04.03.2011; 
                          -   Adresa nr.539 din 15.03.2011 a C.R. Gura-Humorului din cadrul SC E-ON 
Moldova Distribuţie S.A.; 
                          -    Cererea cetăţeanului Big Marian, înregistrată sub nr.1282 din 15.03.2011; 
                          -  Raportul compartimentului de specialitate al primarului , înregistrat  sub 
acelaşi număr; 
                          -  Raportul comisiei de specialitate a consiliului local nr.1, respectiv pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism;     
                    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) litera ,,a” ; alin.(6), litera „a”, pct.14 şi pe cele 
ale art.45 ,alin.(1) coroborat cu cele ale art.115, alin.(1), litera „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 
                                               HOTĂRĂŞTE:   
 
                     Art. 1. Se  aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către SC. E-ON Moldova 
Distribuţie S.A. pe durata existenţei capacităţilor energetice a suprafeţei de 1 mp. teren, 
reprezentând terenul ocupat, conform fişei de soluţie nr.2936 din 13.01.2011.            
                     Art. 2. Se aprobă garantarea  dreptului de acces gratuit la locul de amplasare al 
reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru executarea lucrărilor şi dreptul de acces gratuit la 
capacităţile energetice cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii. 
                     Art. 3.  Primarul comunei prin compartimentul de urbanism-cadastru va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen , prin grija secretarului 
tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 
               Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemnează: 
                    Viorel  Tăutu                                                               Secretarul  
                                                                                      comunei  Stulpicani,judeţul Suceava 
                                                                                                       Liviu   Mihalea   
  
Localitatea: Stulpicani 
Data: 24.03.2011 
Nr. 17.- 

 

                                                                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             


