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HOTĂRÂREA NR. 139 

din 29 septembrie 2016 

privind încuviinţarea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică staţia de 
pompare apă Voiniceni – Aquaserv” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.17756/22.09.2016 prezentată de Direcţia Economică, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adresa SC TEHNICTRUST 

SA înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.11410/2016,  

În temeiul dispoziţiilor articolului 91, alin.(1) lit. c şi art. 97 alin. (1) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se încuviinţează executarea de către SC TEHNICTRUST SA a lucrării "Alimentare cu 

energie electrică Staţia de pompare apă Voiniceni-Aquaserv", cu respectarea memoriului 

tehnic şi a avizului de racordare nr.70301659716/2016 dat de SC Electrica Distribuţie 

Transilvania Sud SA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.(1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor 

de investiţie menţionate la art.1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, 

beneficiarul fiind dator a obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, potrivit 

legii. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, SC TEHNICTRUST SA şi SC 

„Compania Aquaserv” SA, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc                              SECRETAR  

                                      Paul Cosma  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot129_2011.htm#exp
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Nr.17756/ 22.09.2016 

Dosar  VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind încuviinţarea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică staţia de 

pompare apă Voiniceni – Aquaserv” 

 

Staţia de pompare apă Voiniceni, face parte din domeniul public al judeţului Mureş, 

fiind concesionată operatorului regional S.C Compania Aquaserv S.A. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.11410/2011 SC TEHNICTRUST 

SA solicită autorităţii publice judeţene acordul pentru realizarea lucrării „Alimentare cu 

energie electrică Staţia de pompare apă Voiniceni-Aquaserv”, cu respectarea 

memoriului tehnic şi a avizului de racordare nr.70301659716/2016 dat de SC Electrica 

Distribuţie Transilvania Sud SA. 

Din memoriul tehnic depus rezultă că în incinta Staţiei de pompare apă Voiniceni, 

alimentarea cu energie electrică a consumatorului se va realiza din PT 5 Voiniceni, 

20/0,4kV, 400 kVA racordat din LEA 20kv. 

Lucrarea de alimentare cu energie electrică a Staţiei de pompare apă Voiniceni-

Aquaserv presupune două tipuri de lucrări: lucrări pe taxă de racordare cu menţinerea 

racordului existent şi montarea unei cutii noi de distribuţie, care urmează să fie 

racordată direct la bornele transformatorului de putere, prin linie electrică în cablu şi 

lucrări pe instalaţia interioară prin reducerea puterii de la 300kW la 160kW. În cadrul 

cele de a doua lucrări se va monta un grup electrogen de 240Kva/190kW. 

Pentru executarea lucrării Primăria comunei Ceuaşu de Cîmpie, a eliberat Certificatul 

de Urbanism nr.64/17.011.2015, prin care se solicită acordul proprietarului exprimat în 

formă autentică. 

Toate lucrările pentru această investiţie vor fi executate de către SC TEHNICTRUST SA, 

pe cheltuiala proprie a SC „Compania Aquaserv” SA. 

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind încuviinţarea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică staţia de 

pompare apă Voiniceni – Aquaserv”. 

  

p.PREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

VICEPREŞEDINTE                                                                         Alin Mărginean 

Alexandru Cîmpeanu 

                                                                                                    

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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