ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REPEDEA

___________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA nr. 43
din 22.11.2013
privind acordarea dreptului de uz în favoarea S.C. Hidro Clear S.R.L
asupra Drumului Comunal C4 (DC4) în lungime de 4 km precum
şi asupra Drumul auto forestier în lungime de 3,6 km
Consiliul Local al comunei Repedea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 22.11.2013 la convocarea primarului, conform dispoziţiilor art. 39, alin. 2 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre prezentat de primarul comunei, însoţit de expunere de motive;
- referatul nr. ______/2013 al Compartimentului financiar-contabil;
- cererea depusă de către S.C. Hidro Clear SRL, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Nicolae Bălcescu
nr.1-3, CUI 24542637, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău
sub nr. J32/568/2013 prin reprezentant SICCARDI PIETRO, cetețean italian , domiciliat în Italia,
Villanova Mondovi, via Frabosa, nr. 54/G, în calitate de beneficiară al dreptului de uz;
- prevederile art. 12-15 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 16 alin. 1-4 din Legea nr. 13/2007 din Legea energiei electrice, cu modificările şi
completările ulterioare;
Văzând:
- Avizul secretarului asupra proiectului de hotărâre;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe şi administrarea domeniului
public şi privat;
Ţinând cont de prevederile Legi. nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
In temeiul prevederilor art. 36(2) lit. c, 45, 47, 48, 49 şi ale art. 123 şi 124 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Repedea, județul Maramureș, adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de uz în favoarea S.C. Hidro Clear S.R.L., cu sediul
în municipiul Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 1-3, judeţul Sibiu, C.U.I. 24542637, asupra Drumului
Comunal C4 (DC4), în lungime de 4 km precum şi asupra Drumul auto forestier, în lungime de 3,6
km ambele situate pe U.A.T. Repedea, în vederea amplasării unei conducte pentru transportul apei
la micro-hidrocentrală, conducta ce va fi amplasată la o adâncime mai mare decât conducta de apă
şi canal aparţinând Comunei Repedea, conform amplasărilor din SF-urile pentru aducţiune de apă şi
realizarea reţelei de colectare a apelor uzate din Comunei Repedea.
Art. 2. (1) In schimbul constituirii dreptului de uz şi acces asupra drumului, proprietatea
publică a Comunei Repedea, în vederea transportului utilajelor şi echipamentelor folosite la
construcţia micro-hidrocentralei pe râul Repedea precum şi de amplasare a conductei pentru
transportul apei la turbină pe o lungime de 7,6 km, S.C. Hidro Clear S.R.L., va achita o redevenţă
anuală de 15.000 euro/an (cincpresprezecemii), plătibili de la data începerii lucrărilor de construcţie
a micro-hidrocentralei, pe toată perioada de executare de lucrări de construcţie.
(2) S.C. Hidro Clear S.R.L. se va obliga ca în maxim 3 ani de la începerea lucrărilor de amplasare a
micro-hidrocentralei să aducă terasamentul drumurilor mai sus menţionate la starea iniţială, se va
angaja să asfalteze DC4 pe o porţiune de 4,00 km şi va suporta costurile de introducere a conductei
de colectare a apelor uzate (canalizare) de la riveranii Drumului Comunal DC4, pe o lungime de
4,00 km, sens în care se va încheia contractul de uz, în forma ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta
hotarare.
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(3) Redevenţa anuală stabilită de Consiliul Local Repedea pentru funcţionarea micro-hidrocentralei,
proprietate SC Hidro Clear SRL, după instalarea acesteia, stabilită anterior de Consiliul Local
Repedea rămâne neschimbată.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului Comunei
Repedea.
Art. 4. Compartimentul de achiziții publice și Compartimentul de urbanism din cadrul
Primăriei Comunei Repedea va urmări respectarea clauzelor contractuale de către S.C. Hidro Clear
SRL.
Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului
local, prin publicare pe site-ul Primăriei Repedea şi se comunică:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Consiliului Județean Maramureș;
- Primarul comunei Repedea;
- Secretarului comunei Repedea;
- Compartimentului de urbanism;
- Compartimentului financiar-contabil;
- Compartimentului achiziții publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Pop Ioan

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Popovici Pavel

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Repedea, din
data de 22.11.2013, cu 8 voturi PENTRU din numărul total de 13 consilieri în funcție și 8 prezenți la ședință
abţineri__-___, împotrivă__-___.

www.primariarepedea.ro
str. Principală, nr. 98, Repedea, Maramures, RO- 437240,
telefon/fax: 0262366065 – primar; 0262366383 – secretar
e-mail: contact@primariarepedea.ro

2

