
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ                                                                             
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA  nr.25 

 Din 31 mai 2016 
 

Privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea concesiunii directe către E-ON-
Distribuție România SA a unei suprafețe de 25 mp teren apartinând domeniului privat al 

comunei Ogra, situat în intravilanul localității Ogra, în vederea mutării stației de reglare de 
sector (SRS) din parcul localității Ogra 

 
 

Consiliul local întruni în ședință extraordinară de lucru, 
 

 Având în vedere: 
 -Raportul de specialitate nr.2.926 /27.05.2016 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
inițierii procedurilor în vederea concesiunii directe către E-ON-Distribuție România SA a unei 
suprafețe de 25 mp teren  situat în intravilanul localității Ogra, în vederea mutării stației de 
reglare de sector (SRS) din parcul localității Ogra; 
 -Solicitarea E-ON-Distribuție România S.A prin adresa nr.69030/25.03.2015, înregistrată 
la comuna Ogra cu nr.1690/28.03.2016; 
 -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
 Ţinând cont de: 
 -prevederile art.15 lit.”a”,art.22 alin.(2) al Legii nr.50/1991,republicată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.4 al Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
și completările ulterioare; 

-prevederile art.36 alin.(1),alin.(2) lit.”c”,alin.(5) lit.”b,alin.(6),pct.14, art.115 alin (1) lit. “b”, 
art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 În temeiul art.45 alin.(1),(3) și (6) din Legea nr.215/2001, privind administratia publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1 Se aprobă iniţierea demersurilor în vederea concesiunii directe a unei suprafeţe de 
25 mp teren, aparţinând domeniului privat al comunei Ogra, situat în intravilanul localităţii Ogra, 
tarlaua 18, parcela Ps 851, înscris în C.F. nr.50695 Ogra,către E-ON-Distribuție România SA în 
vederea mutării stației de reglare de sector (SRS) din parcul localității Ogra. 
 Art.2 Se încredinţează Primarul comunei Ogra  pentru efectuarea demersurilor in 
vedererea intocmirii documetatiei de dezmembrare a terenului si a documetaţiei necesare 
aprobării concesiunii. 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarul comunei Ogra şi Biroul Financiar 
Contabil-Resurse Umane,care raspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
    
                  Președinte de ședință                                                       Contrasemnează 
                           Lanțoș Ioan                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                    Crefelean Anicuța-Ramona 
 
 

 
                           


