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COMUNA HERECLEAN
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privind transmiterea in folosint5 gratu
din domeniul public al comunei

Energiei Electrice Transilvania Nord
lucrdrilor din cadrul proiectului "Mode

PTA 20/0,4 l(V, sat

Consiliul local al comunei Hereclean

Av6nd in vedere:
Referatul primarului Comunei Hereclean, i
Raportul comisiilor de specialiate ale consiliu

Rapoftul de specialitate nr" 8073 din 09.1

Hereclean;
Adresa nr, 254 din 27.LI.2020 a

Transilvania Nord SA,inregistratd sub nr'
Prevederile art. L2 alin. 2-4 9i aft. 14 din
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prervederile aft. 129 alin. 2-, lit.(c), t
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in temeiul urrt' 13i9 9i aft.196
Ciuvernrului nr. 57'12019, privind Codttl Admin
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comunei.
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