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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;
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la nr. 8072 din 09.1
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i
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a

Transilvania Nord SA,inregistratd sub nr'
Prevederile art. L2 alin. 2-4 9i aft. 14 din
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Aft. 1. Se aProbS, transmiterea in
28 mp din domeniul public al comunei
Enrergiei Electrice Transilvania Nord SA,-

l(V si reconstructie

cadrul proiectului "Modernizare racord
sait Panic, iudelul SSlaj ", Pentru
de beton si pentru montarea unui st6lp de
Aft.2. S.C Electrica FDEE Transilvan
si r;ervitute de trecere Pe terenul
lucrbrile de investilii prevdzttte la aft. 1
Aft.3. Cu ducerea la indePlinire a

unui post de
in fundalie turnatd (
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comunei Herecletan Pe
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Distribulie a
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pul nr. 34).
dreptul de uz
se vor realiza
primarul

comunei.

Art.4.

Prezenta hotirdre se comuni
- Institulia Prefectului Judetului Sb
- Primarul comunei;
- Cetbtenii comunei (Prin afigare);
- Societatea de Distribulie a
- Dosar de gedint5.
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