ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 22 / 2016
privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 / 2012 referitoare la aprobarea racordării
la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă cazuri sociale
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la
data de 31.03.2016 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se propune
completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 / 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de
distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă cazuri sociale , urmând ca ulterior , în
baza hotărârii adoptate şi a adeverinţelor eliberate , persoanele nominalizate prin prezenta să se
prezinte la SDEE Sibiu în vederea obţinerii Avizului Tehnic de Racordare , precum şi raportul de
specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 90 / 2008 pentru aprobarea Regulamentului
privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public , ale art. 61 alin. 1 al Legii
nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
republicată ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii
deliberative din Comuna Orlat,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, art.115 alin. 1 lit. b şi art. 123 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 :
Se completează anexa nr. 1 a H.C.L. Orlat nr. 76 / 2012 referitoare la aprobarea
racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă cazuri sociale ,
potrivit anexei nr.1 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se anexează la aceasta .
Art. 2 (1): Prezenta hotărâre se comunică prefectului judetului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Orlat.
(2): Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor
administraţiei publice locale, prin afişare la Panoul de Afisaj al Consiliului Local al Comunei
Orlat.
(3):
Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor
prezentei hotărâri.
Adoptată la Orlat , data : 31 martie 2016
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
PĂRĂU GHEORGHE
CONTRASEMNEAZĂ ,

SECRETAR Comuna Orlat ,
VULEA MONICA - ELENA
TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
13
PENTRU
13
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX FAUR MARIA – RUXANDA
1 EX GHEORGHICA ELENA

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 22 / 2016
Lista persoanelor care reprezintă cazuri sociale :
Nr
crt
1
2

Numele si prenumele

Faur Maria - Ruxanda
Gheorghica Elena

CNP

Domiciliul

Adresa imobilului care
urmează să fie racordat

2930607324782
2800507324841

Orlat , nr. 126 A
Orlat , nr. 131 K

Orlat, nr. 126 A
Orlat, nr. 131 K

Adoptată la Orlat , data : 31 martie 2016
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
PĂRĂU GHEORGHE
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR Comuna Orlat ,
VULEA MONICA - ELENA

