ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 148/2020
privind punerea la dispoziția SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor
terenuri, aflate în municipiul Miercurea-Ciuc
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26
iunie 2020;
Luând în considerare:
- cererea nr.7585/09.04.2020 prin care Asociația familială Ambrus solicită acordul pentru
amplasarea unui cablu electric necesar pentru alimentarea cu energie electrică a locului de consum,
situat în Miercurea-Ciuc str. Leliceni nr.4, cu drept de uz, acces și servitute în vederea exploatării pe
durata de existență a instalației în favoarea SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita, în baza
Certificatului de urbanism nr. 318/08.05.2019;
- cererea nr. 10094/02.05.2020 prin care Máté Ema solicită acordul pentru amplasarea unui
cablu electric necesar pentru alimentarea cu energie electrică a locului de consum, situat în
Miercurea-Ciuc, str. Tanorok Fn, cu drept de uz, acces și servitute în vederea exploatării pe durata
de existență a instalației în favoarea SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita, în baza
Certificatului de urbanism nr. 46/11.02.2020;
- cererea nr. 10095/21.05.2020 prin care Sárig István solicită acordul pentru amplasarea unui
cablu electric necesar pentru alimentarea cu energie electrică a locului de consum, situat în
Miercurea-Ciuc, str. Hollók, nr. 65, cu drept de uz, acces și servitute în vederea exploatării pe durata
de existență a instalației în favoarea SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita, în baza
Certificatului de urbanism nr. 847/17.12.2019;
- cererea nr. 10096/21.05.2020 prin care Szakács Attila solicită acordul pentru amplasarea
unui cablu electric necesar pentru alimentarea cu energie electrică a locului de consum, situat în
Miercurea-Ciuc, str. Széked, nr. 16, cu drept de uz, acces și servitute în vederea exploatării pe
durata de existență a instalației în favoarea SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita, în baza
Certificatului de urbanism nr. 123/05.03.2020;
- cererea nr. 11518/11.06.2020 prin care Vitos Attila solicită acordul pentru amplasarea unui
cablu electric necesar pentru alimentarea cu energie electrică a locului de consum, situat în
Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 1D, cu drept de uz, acces și servitute în vederea exploatării pe durata de
existență a instalației în favoarea SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita, în baza Certificatului
de urbanism nr. 237/10.06.2020
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau cu nr.
11713/15.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 11715/15.06.2020 întocmit de Biroul evidenţă și
administrare patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului MiercureaCiuc, prin care propune adoptarea hotărârii aprobarea punerii la dispoziţia SDEE Transilvania Sud
SA/SDEE Harghita a unor suprafeţe pe perioada executării lucrărilor de amplasarea unor
obiective/cablu electric în vederea alimentării locurilor de consum din Miercurea-Ciuc,
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;

- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
- organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1351/2004 privind atestarea domeniului public al
judetului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judetul Harghita, modificată
și completată la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 299/2010,
Ținând cont de Hotărârea nr. 6/2008 privind însușirea listei de inventar, reactualizata, cu
bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și
completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea nr. 85/24.04.2020 privind aprobarea modificării și completării
Hotărârii nr.6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al
municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare – poziția nr. 119
Luând în considerare art. 12 alin.(1)(2)(4), art.14 a Legii nr.123/2012 privind energia electrică
şi gazele naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c), art. 139 alin.(1),(3) lit.g), art. 196 alin. (1) lit.a), precum și art.
297, art. 627 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. (1) Se aprobă punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unei
suprafeţe de 17,5 mp, situat în str. Leliceni, aflat în proprietatea publică a municipiului, înscris în
Cartea funciară nr. 65245 identificat prin nr. cadastral 65245, pe perioada executării lucrărilor de
amplasare cablu electric.
(2) Asupra terenului în suprafaţă totală de 17,5 mp, din strada Leliceni se instituie dreptul de
uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării lucrărilor.
(3) Dreptul de uz are ca obiect utilitatea publică, are caracter legal şi se exercită fără înscrierea
în cartea funciară.
(4) Exercitatea drepturilor de uz se realizează cu titlu gratuit pe durata existenţei acestora.
Art.2. (1) Se aprobă punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unei
suprafeţe de 1 mp, situat în str. Hollók, aflat în proprietatea publică a municipiului, înscris în Cartea
funciară nr. 65409 identificat prin nr. cadastral 65409, pe perioada executării lucrărilor de amplasare
cablu electric.
(2) Asupra terenului în suprafaţă totală de 1 mp, din strada Hollók se instituie dreptul de uz
pentru executarea lucrărilor necesare realizării lucrărilor.
(3) Dreptul de uz are ca obiect utilitatea publică, are caracter legal şi se exercită fără înscrierea
în cartea funciară.
(4) Exercitatea drepturilor de uz se realizează cu titlu gratuit pe durata existenţei acestora.
Art.3. (1) Se aprobă punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unei
suprafeţe de 12 mp, situat în str. Tanorok, aflat în proprietatea publică a municipiului, înscris în
Cartea funciară nr. 60030 identificat prin nr. cadastral 1581/26, pe perioada executării lucrărilor de
amplasare cablu electric.
(2) Asupra terenului în suprafaţă totală de 12 mp, din strada Tanorok se instituie dreptul de uz
pentru executarea lucrărilor necesare realizării lucrărilor.
(3) Dreptul de uz are ca obiect utilitatea publică, are caracter legal şi se exercită fără înscrierea
în cartea funciară.
(4) Exercitatea drepturilor de uz se realizează cu titlu gratuit pe durata existenţei acestora.
Art.4. (1) Se aprobă punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unei
suprafeţe de 10 mp, situat în str. Széked, aflat în proprietatea publică a municipiului, extratabulară, pe
perioada executării lucrărilor de amplasare cablu electric.
(2) Asupra terenului în suprafaţă totală de 10 mp, din strada Széked se instituie dreptul de uz
pentru executarea lucrărilor necesare realizării lucrărilor.
(3) Dreptul de uz are ca obiect utilitatea publică, are caracter legal şi se exercită fără înscrierea
în cartea funciară.

(4) Lucrările se vor executa prin foraj.
(5) Exercitatea drepturilor de uz se realizează cu titlu gratuit pe durata existenţei acestora.
Art.5. (1) Se aprobă punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unei
suprafeţe de 3 mp, situat în str. Szék, aflat în proprietatea publică a municipiului, înscris în Cartea
funciară nr. 56273 identificat prin nr. Cadastral 56273, pe perioada executării lucrărilor de amplasare
cablu electric.
(2) Asupra terenului în suprafaţă totală de 3 mp, din strada Szék se instituie dreptul de uz
pentru executarea lucrărilor necesare realizării lucrărilor.
(3) Dreptul de uz are ca obiect utilitatea publică, are caracter legal şi se exercită fără înscrierea
în cartea funciară.
(4) Exercitatea drepturilor de uz se realizează cu titlu gratuit pe durata existenţei acestora.
Art.6. Pentru executarea lucrărilor se vor solicita aviz de spargere cu achitarea taxei conform
hotărârii Consiliului Local Miercurea-Ciuc privind impozitele şi taxele locale. Achitarea taxei cade în
sarcina executantului.
Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán Ladislau, prin Biroul evidenţă și administrare patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitatea al primarului municipiului Miercurea-Ciuc;
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidenţă și administrare patrimoniu;
e) SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita;
f) Serviciului de gospodărire, management energetic, infrastructură și transport local.
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