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ROMANIA                                                                                                                            

JUDETUL MURES 

COMUNA OGRA 

COSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr. 10 

Din  30 ianuarie 2018 

 

Privind acordul pentru realizarea lucrării ” Construcție rețea fibră optică în 

subteran, tronson Mureș-Cluj” 

 

Consiliul local al comunei Ogra  judetul Mures, întrunit în ședința ordinară de lucru 

din data de 30.01.2018, 

 

Avand în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.______/_________2018 prin care se propune 

emiterea acordului Consiliului local al comunei Ogra pentru realizarea lucrării ” 

Construcție rețea fibră optică în subteran, tronson Mureș-Cluj”, 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

Luând în considerare solicitatea SC RCS&RDS București, înregistrată la 

comuna Ogra sub nr.314/18.01.2018, Certificatul de urbanism nr.421/08.11.2017 

emis de Consiliul Județean Mureș, 

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele ale Codului civil referitoare la proprietatea 

publică-art.858 și următoarele, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”c” și în 

temeiul art.45 alin.(3) și al art.115 alin.(1) lit. ”b” din Legea administrației publice 

locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.(1) Se  emite acordul Consiliului local al comunei Ogra pentru realizarea 

lucrării ” Construcție rețea fibră optică în subteran, tronson Mureș-Cluj”, la solicitarea 

SC RCS&RDS București, înregistrată la comuna Ogra sub nr.314/18.01.2018, având 
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în vedere certificatul de urbanism nr.421/08.11.2017 emis de Consiliul Județean 

Mureș. 

(2) Lucrarea se va realiza pe domeniul public al comunei Ogra, pe marginea 

drumurilor de exploatare/vicinale/comunale. 

Art.2 (1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului  pentru realizarea 

lucrării menționate la art.1., cu respectarea de către beneficiar a următoarelor condiții: 

- să anunțe începerea lucrărilor pe teritoriul comunei Ogra și să solicite 

prezența unui reprezentant al autorității locale pentru stabilirea traseului de execuție a 

lucrărilor; 

-în timpul execuției lucrării se interzice depozitarea pe platforma drumurilor 

publice a oricăror materiale, utilaje, pământ; 

- sa asigure accesul proprietarilo/utilizatorilor de  teren pentru efectuarea 

lucrărilor agricole;  

-obligația de a readuce terenul la starea inițială; 

 (2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării 

lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile 

necesare, potrivit legii. 

(3) În cazul nerespectării de către beneficiar a condițiilor prevăzute la alin.(1) 

,prezentul acord poate fi retras de către Consiliul local Ogra. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Ogra și persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și 

urbanismului din cadrul aparatului de  specialitate al primarului. 

Art.4 Prezenta hotărâre  se  comunică Instituției Prefectului-Județul Mureș, 

Primarului comunei Ogra, persoanei cu responsabilitate în domeniul amenajării 

teritoriului și urbanismului din cadrul aparatului de  specialitate al primarului  și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și pe pagina de internet 

www.primariaogra.ro , prin grija secretarului comunei Ogra. 

 

                       

 

                                                                                                       Contrasemnează                                                 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR, 

                      Circa Călin-Cristian                                      Crefelean Anicuța-Ramona 
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