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HOTĂRÂREA NR.49 

din data de 26 noiembrie 2020 

 
cu privire la acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafata de teren de 10 mp in cadrul 

proiectului,,Realizarea infrastructurii de Broadband in zonele Albe NGA si Racordarea la 

reteaua de energie electrica existenta printr-un bransament nou ,,UAT VARADIA DE MURES , 

localitatea Varadia de Mures,judetul ARAD 

 

                  Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere: 

- Solicitarea Firmei S.C.Invite System SRL prin SC GAUSS SRL, nr.GSS1034/2020 inregistrata la 
unitatea noastra sub nr.3064/2020 cu privire la acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafata 

de teren de 10 mp in cadrul proiectului,,Realizarea infrastructurii de Broadband in zonele 
Albe NGA si Racordarea la reteaua de energie electrica existenta printr-un bransament 
nou ,, UAT Varadia de Mures , localitatea Varadia de Mures ,judetul ARAD; 

- Referatul de aprobare a Primarului ; 

-referatul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Varadia de Mures  ; 

-art.129 alin.2 lite coroborat cu prevederile lin.6 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ; 

 - cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din 

totalul de 11 consilieri  în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi 

« pentru », 0 voturi « impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar 

pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută; 
In temeiul art.139 0.U.G.nr.57/2019 privind Codul  administrativ; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

 
Art.1.Se aproba dreptul de acces cu titlu gratuit, pe o durata de 20 de ani, in cadrul 

proiectului, a suprafetei de teren de 10 mp situata in localitatea Varadia de Mures, respectiv 

pentru drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica (retele si/sau 

canalizatii, incluzand si elementele de sustinere a acestora, respectiv stalpi, etc. si care se vor 

identifica la semnarea ulterioara a  contractului de acces , din domeniul public al Primariei, destinat 

construirii si functionarii unui Punct de distributie locala pentru,,Realizarea infrastructurii de 

Broadband in zonele Albe NGA si Racordarea la reteaua de energie electrica existenta 

printr-un bransament nou ,,UAT VARADIA DE MURES , localitatea Varadia de 

Mures,judetul ARAD  prin   realizarea   unui Contract de constituire a dreptului de acces 

gratuit pentru realizarea accesului pe proprietatea publica  incheiat , in conditiile Legii 

nr. 159/2016. 
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"Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei  Varadia de Mures. 
Art.3. Prezenta se comunica : 

-prin afisare pe site institutiei 

-Firmei SC GAUSS SRL 
-Institutiei Prefectului Judetului Arad 

 
 

 

 

PRESEDINTE, 

Sorin Cauțun                
                                        CONTRASEMNEAZA,                                                                                                             

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


