
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr.19466106.09.2017 al Serviciului
care propune aprobare ocupare temporara teren din domeniul
executarea lucrarii de racord lacanalizare;

ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la: ocuparea temporara a unui teren din domeniul public

Consiliul Local al orasului piatra Olt,

Urbanism si Amenajarea Teritoriu prin
public a unei suprafete de 120 mp pentru

-cererea rtr'19129130.08.2017 a Centrul Medical Mediclab prin care solicita ocuparea temporara a unui
teren din domeniul public a unei suprafete de 100 mp pentru executarea lucrarii de racord li canalizare ;- Certificatul de urbanism nr.29 din 10.07.2017 prin care se solicita avizul Consiliului Local privind
ocuparea domeniului public
- Autorizatie nt.375 din 28.08.20T7 aCompaniei Nationala de Administrare ainfrastructurii rutiere SA' Aviz de amplasamentnr.265126.07.z0l7 it sc compania de Apa olt sA
- Aviz de bransarehacordare definitiv nr.267126.0l.ZOtl al SC iompania de Apa Olt SA

- HCL nr'20124.02-2017 privind aprobarea inventarierii anuale a domeniului public al orasului piatra
Olt,poz.16,
- Hotararea Guvernului nr.1355 din27.12.2001 privind atestarea donieniului public aljudetului Olt,
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul olt, anexa w.7,
- Prevederile att.36,alin.2,lit.c din Legea nr.21512001 privind Administratia publica Locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului piatra OltIn temeiul art' 45 (3) si art.ll5 din Legea nr.21512001 privind Administratia publica Locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

Art'1 ' Se aproba ocuparea temporara pentru 30 zilede catre Centrul Medical Mediclab piatra Olt aterenului in suprafatade T20 mp (lungime 120 m - latime 1,00 m) , dpartinand domeniului public al
orasului Piatra olt , pe durata executarii lucrarii de racord la canalizare.

Art-2. Se obliga solicitantul de aducerea la starea initiala a terenului.
Art.3 . Prezenta se va comunica :

- Institutiei prefectului Judetului Olt
- Centrul Medical Mediclab piatra Olt
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
- Primarului orasului piatra Olt
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Hotararea a fost adoptata cu
Nr.81/29.09 .2017

de sedinta,
U BTINGIU

14 voturi pentru


