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COMUNA VALEA LUPULUI
CONSILIUL LOCAL

HorARAnn nr. 0) l28.ot.2o2l
privind emiterea acordului de principiu al Consiliului Local al Comunei Valea

Lupului, citre S.C. DELGAZ GRID S.A., necesar extinderii re(elei de distribu{ie
a energiei electrice pe strizile Dimine(ii qi Lacului, Sat Valea Lupului, Com.

Valea Lupului, jude{ul Iaqi"

Consiliul Local al Comunei Valea Lupului, intrunit in qedinfa ordinard din data de

28.0t.2021
Lu6nd in dezbatere Proiectul de hot6rdre nr. 02115.01.2021 inifiat de domnul Primar

Florin Liviu Dulgheru, precum qi referatul de aprobare al acestuia,
Analizind referatul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, inregistrat sub

nr. 1117115.01.2021;
Analiz6nd corespondenfa purtatd cu S.C. DELGAZ GRID S.A. cu privire la

posibilitatea extinderii refelei de distributie a energiei electrice pe strdzile Diminefii qi

Lacului - domeniu public al Comunei Valea Lupului, una dintre cerin{e fiind existen{a unui
acord de principiu al Consiliului local pentru aceste extinderi;

Lundnd in considerare prevederile Legii rx. 12312012 aenergiei electrice si a gazelor
naturale, cu modificirile qi completlrile uterioare, ale Ordinului ANRE nr.36120L9 privind
aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiliilor de finantare a investiliilor pentru
electrificarea localitSlilor ori pentru extinderea re{elelor de distributie a energiei electrice,
precum si ale art.554 alin (2),art.862 alin. (1) qi ale afi874 alin. (1) Cod Civil;

AvAnd in vedere avizll favorabil al Comisiei de juridice, de disciplinS, linigte
publicd gi drepturi cet6feneEti nr. 1 gi av\zul favorabil al Comisiei de amenajarea teritoriului,
urbanism, administrarea domeniului public qi privat al comunei, transport qi mediu nr. 3;

Avdnd in vedere Dispozifia llrimarului nr. 31 1115.12.2020 privind delegarea atributii
de secretar general al UAT Comuna Valea Lupului, doamnei Lupu Emilia, consilier
achizitiipublice principal - Compartiment Achizitii publice si investitii in cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Valea Lupului, judetul Iasi.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), precum qi ale art. 196, alin. (1), lit.
"a" din OLTG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificlrile si completarile
ulterioare,

HorARAgrE:

Art. 1. Se emite acordul de principiu al Consiliului Local al Comunei Valea Lupului
necesar extinderii retelei de distribulie a energiei electrice pe strizile Diminefii qi Lacului,
Sat Valea Lupului, Com. Valea Lupului, judetul Iaqi.

Art,2 Se emite acordul de principiu al Consiliului local al Comunei Valea Lupului
pentru cofinan{area investi{iilor, impreund cu S.C. DELGAZ GRID S.A., conform
procedurii stabilite prin Ordinul ANRE nr. 3612019, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.



Art. 3. Prezenta hotErdre va fi comunicatd: s.c. DELGAZ GRID s.A.,
Compartimentului patrimoniu, Compartimentului juridic, Companimentului urbanism qi
amenajarea teritoriului qi Compartirnentului aciziliipublice qi investifii, in r.d.rea aducerii
ei la indeplinire qi, spre qtiinfi, Inst:ituliei prefectului Judeluiui Iaqi.
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