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Privind aprobarea amplasárii racordurilor / bransamentelor de pe domeniul public l privat al Comunei Izvoru
Cri;ului, prevázute in certificatul de urbanism nr. 169 din 10.03.2020

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in gedinta de lucru ordinará din data
de28.05.2020

Avánd in vedere:
- cererea domnului PentekAttila, cu nr.658 din 30.04.2020 9i completate prin adresa nr.767 din27.05.2020,
prin care solicitá emiterea unui HCL cu privire la lucrárile de racordare / bransare, lucrári care sunt amplasate
pe domenuiul public sau privat al Comunei Izvoru Crigului.
- certificatul de urbanism nr. l69 din l0.03.2020

in conformitate cu prevederile :

- OUG nr.57 l2019 codul administrativ;
- Legea 50 din 1991 privind autorizarea executárii lucrárilor de construc(ii, cu modificárile 9i completárile
ulterioare.

Avánd in vedere Raportu| de specialitate nr. 770 din 27.05.2020 al compartimenful de specialitate
precum gi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I, II, III din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin a art. 129 OUG nr, 57 l2019 codul administrativ,

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI Izvoru Crigului adopta prezenta H O T Á n Á R B :

Art. 1. Se aprobá documentalia depusá de domnul Pentek Attila, prevázutá in certificatul de urbanism
nr. l69 din 10.03.2020, pentru amplasarea racordurilor / brangamentelor de pe domeniul public lprivatla
Comunei Izv oru Crigului.

Art. 2. Prin grija secretarului Comunei Izvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá in termenul
prevázut de lege cátre :

- Institulia Prefectului Judetului Cluj,
- PrimaruI Comunei Izvoru Crigului,
- Compartimentul de specialitate
Domnului Pentek Attila
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Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea
Nr. consilieri in funclie 1l
Nr. consilieri prezenti 1l
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