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HOTAnAREA

NR.58
din 25 apritie 2018

privind aprobarea realizdrii lucrdrii
relea canalizare menajerd 9i racord,,,
pentru hala amplasatd in satul Nddab,,,Realizare
calea Rradului, F.N., beneficiar s.c. GUALA pAcK
NAone s. R. L. pe ieren ur froprietatea oras, ului

consiliul Local al oragului chigineu

25.04.2018

-

crig intrunit in gedinfd ordinard, in data de

Avdnd in vedere:

Iniliativa Primarului orasului-chigineu-crig, dl, ec. Burdan
Gheorghe, manifestat5 prin
Expunerea

de motive nr.+OZOlZ5'04,201B;
Referatul nr'4625125'o4.2oLB al d-lui eiSnoag DSnu!,
referent - tehnician constructor in
cadrul serviciului urbanism, Amenjarea Teritoiiului,
Achizilii publice gi Investifii prim5ria
Orasului Chigineu-Crig;
Solicitarea s'c' GUALA PACK NADAB s.R.L, privind
emiterea acordului consiliului Local al
oragului chigineu-cris pentru realizarea lucrbrii
,,Realizare relea canalizare menajerH si
lltgldl',"q9$ry -fala amplasat5 in satul Nidab, calea Aradutui, F,N ; beneficiar s.c. cuALA
PACK NADA_B S.R.L. pe terenul proprietatea
oragului
Legea nr' 123 din 10 iulie 2012, actualizat6, a energiei
electrice gi a gazelor naturale;
prevederile Legii nr.7lL996 privind cadastrul
publicitatea i-mobiliarE,republicat5 gi
si
actualizatd;
prevederile
.art'36 alin'2 lit.(c) precum gi pe cele ale alin.S lit.(b) din Legea nr.2L5/200r
privind administralia
publicb localS,_repubticat5 cu modiflcdrile gi'completdrile
,
ulterioare
L4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri tocali in iunlli., ju-iuoing
nino piezenli r+
consilieri locali
tn temeiul art' 45 alin, (3) coroborat cu aft, 115 alin, (1) tit.
b din Legea 2t5l20ora Administratiei
publice locale, republicatb, cu modifi cdrile
9i complet5rileirlterioare

-

-

-

HorAnAgrE
Aft'1'

Se aprobb executarea lucrbrii ,,Realizare relea canalizare
menajerd si racord,,, pentru hala
amplasat5 in satul Nddab, Calea Aradului, r.ll., 'ueneirciar
S.C. GUALA pAcr ruAoAB S,R.L, pe
terenul proprietatea oragului, cu condilia expres6 a respect5rii prevederiior
art. 2 al prezentei
hotd16ri 9i sub sanctiunea retragerii acordului pentru
nereipectarea acestora.
Att' 2' Acordul proprietarului ferenului, oragul chigineu{rig, pentru executarea
lucrdrii ,,Realizare
relea canalizare menaj.l?^qi
pentru hala amplasatS'in ruirr rrraJuo, calea Aradului,
F.N.,
beneficiar s'c' GUALA PACK 1999rd",
NADAB s.R.L. pe terenul pioprietatea oragului se emite
cu
condilia
respectbrii de cdtre proiectant
9i executant a prevederilor Certificatului de Urbanism si ale
Autorizaliei de construire, ale tuturor prevederilor legale
in vigoare,
Art, 3. Prezenta hot5r6re se comunicd:
- Institutiei prefectului *Judetul Arad;
- Primarului Orasului Chisineu-Cris;
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizi!ii publice Investilii, primdria
oragului

Chigineu-Cris;
- S.C. GUALA PACK NADAB
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