ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI IANCU JIANU
HOTĂRÂRE
Privind: Utilizarea drumului comunal DC 9A si drum exploatare De 1435/1 din comuna Iancu
Jianu,sat Iancu Jianu.
Consiliul Local al comunei Iancu Jianu,Judetul Olt
Având in vedere:
> Cererile SC SOLAR ENERGY OMEGA SRL Bucureşti, si SC SOLAR ENERGY TRITON
SRL Bucureşti nr.2697/17.07.2013 si 2698/17.07.2013,de a utiliza drumul comunal DC 9A
,drum exploatare De 1435/1 din T 68 ,P1, 2,3,3/1 J 69,P 1 in scopul instalării LES (linii
electrice subterane),acces pentru utilaje grele pentru transportul diferitelor materiale la
punctual de lucru pentru realizare investiţie" Centrale fotovoltaice"
> raportul compartimentului de resort nr.2794/ 24.07.2013;
> avizele comisiilor de specialitate,nr 2862 si 2844 din 29.07.2013.
> prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism,cu modificările si
completările ulterioare,modificata si prin OUG nr.7/2011 Prevederile Legii nr.50/1991
privind eliberarea autorizaţiilor de construire ,cu modificările si completările ulterioare;
> HCL nr.14/2013 privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al
comunei Iancu Jianu.
> Prevederile Codului Civil
> Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala ;
> prevederile art. 36 alin. (2) lit " c " si art. 45(1) din Legea nr. 215/2010 a administraţiei
publice locale, republicata,cu modificările si completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă utilizarea drumurilor de interes local DC 9A si De 1435/1 din T.68,P 1,2,3,3/1,T
69,P 1,respectiv zona drumurilor în scopul instalării LES (linii electrice subterane),acces utilaje
grele pentru transportul diferitelor materiale la punctul de lucru pentru construire" Centrale
fotovoltaice",în următoarele condiţii:
1.1 -să achite tariful de ocupare a zonei drumurilor de interes local stabilit prin hotărârea
consiliului local.
1.2 -readucerea la stadiul iniţial a drumurilor DC 9A si De 1435/1,după efectuarea transportului;
1.3 -readucerea la stadiul iniţial a drumurilor după îngroparea cablurilor;
1.4 -beneficiarul va lua toate masurile tehnice pentru a îngropa cablul astfel încât să nu fie
dezgropat cu usurintă,având în vedere că zona drumurilor ce se utilizează este din pământ si
poate fi dezgropat cu uşurinţă în cazul unei intemperii.
1.5 -beneficiarul va întreţine drumurile utilizate pe toată perioada folosirii lor.
Art.2.Se imputerniceste dl.Corbeanu Dumitru-primarul comunei Iancu Jianu sa semneze in fata
notarului public contractul de constituire a unor drepturi de uz si servitude,anexa la prezenta,pentru cele doua
societăţi.
Art. 3. Valabilitatea prezentei hotărâri încetează în următoarele condiţii:
2.1 -modificarea denumirii proprietarului,sediului sau obiectivului.
2.2- neavizarea anuala a acordului de funcţionare.
Art.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică si se comunică persoanelor
interesate, Primarul ui comunei Iancu jianu şi Instituţiei Prefectului Olt.
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