ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea folosirii domeniului public al Comunei Dorna-Arini,
județul Suceava, pentru extinderea rețelei electrice aferentă imobilului,
proprietate a domnului Ciprian GENEȘ și a doamnei Larisa-Adriana BOZGAN
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 12.05.2022,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
înregistrată sub nr.105 din 06.05.2022;
-Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul
Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.106
din 06.05.2022;
-Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, înregistrat sub
nr.22 din 11.05.2022;
Luând în considerare cererea adresată de domnul Daniel OLARU, înregistrată sub nr.2804 din
29.04.2022, în calitate de împuternicit al domnului Ciprian GENEȘ cu procură specială autentificată
nr.123 din 31 ianuarie 2022, la Uniunea Națională a Notarilor Publici Societate Profesională Notarială
“Dănilă și Asociații”, din Timișoara;
-art.755 și art.756 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat cu modificările și
completările ulterioare;
-art.12 din Legea nr.123/2012, privind legea energiei electrice şi a gazelor naturale cu
modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.87 alin.(5), art. 129 alin. (1), (2) lit.c), art.136 alin.(1), art. 139 alin.(1), (3) lit.g),
art.140 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(4), art.199 și art.300 alin.(1), lit.g), din Codul
Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările
și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 –Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute, traversarea și poziționarea aeriană
la drumul comunal Călinești, aparținând domeniului public de interes local al Comunei Dorna-Arini,
Județul Suceava, a rețelei electrice PTA Nr.1 Sunători, la kilometrul 0 + 415m, până la kilometrul
0+615 m, în vederea realizării alimentării cu energie electrică pentru construirea locuinței parter,
realizare împrejmuire, din comuna Dorna-Arini, Sat Sunători, proprietate a domnului Ciprian GENEȘ
și a doamnei Larisa-Adriana BOZGAN, amplasată pe parcela cu număr cadastral 34051, din C.F.
34051 loc Sunători.

Art. 2 – Primarul comunei Dorna-Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul
aparatului propriu de specialitate al Primarului va aduce la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri,
iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Doru NECULA
________________________
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Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
_________________________

