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HOTĂRÂRE 

privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în 
proprietatea comunei Șieu Măgheruș și administrarea Consiliului Local al comunei Șieu 

Măgheruș pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente 
obiectivului: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Bistrița-Năsăud” în perioada 2014-2020 (2023) 
CL 5 – Extindere alimentare cu apa in comunele Sieu-Magherus, Budacu de Jos, 

Mariselu, Sieu-Odorhei si Sieu, reabilitare sursa Sieu si rezervor Cetate, extindere retea de 
canalizare in comuna Dumitra, retea de canalizare si SEAU in Budacu de Sus  

 
 
Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,judetul Bistrita- Năsăud, convocat  în şedinţă 

ordinara ,în data de 30.06.2021 . 
 Avand in vedere: 

       -Referatul de aprobare  intocmit de  primarul comunei Sieu Magherus inregistrata sub nr.    
4609/ 23.06.2021; 
 -Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei inregistrat sub 
nr.4610/23.06.2021; 
 -Adresa ADI- pentru Servicii de Alimentare cu apa si de Canalizare in Judetul Bistrita 
Nasaud nr.615/14.06.2021;  

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.22, art.46 Ordonanței nr.43/1997, privind regimul drumurilor republicată, 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului  nr.1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații şi a pomilor în localitățile urbane și 
rurale;  

- prevederile pozițiilor nr.5 si 7 ,Sectiunea  Poduri, Podete Valea Magherusului din Anexa 
45 ,, Inventarul bunurilor care aparțin domeniului  public al comunei Sieu Magherus ”a Hotărârii 
Guvernului României nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al județului  Bistrița-
Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Proiectul nr.131 A, întocmit de Asocierea TPF INGINERIE S.R.L. - COMPANIA DE 
CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L. (CCAT) - T.P.F. GETINSA 
EUROESTUDIOS S.L.,  beneficiar: S.C. AQUABIS S.A. 

-prevederile art.129 alin.1 si alin.2 lit.b alin.4  lit.d   art.139 alin. 1 art.286 alin.3 din 
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
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          -Avizul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local Sieu Magherus, înregistrat 
sub nr.17  din 28.06.2021; 

-Avizul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local Sieu Magherus, înregistrat 
sub nr.17  din 28.06.2021; 
          În temeiul    art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

Art.1.Se aprobă acordul amplasării şi/sau accesul în zona drumului public, pe terenurile 
aflate în proprietatea publica a comunei Șieu Măgheruș și administrarea Consiliului Local al 
comunei Șieu Măgheruș pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate 
aferente obiectivului: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Bistrița-Năsăud” în perioada 2014-2020 (2023)CL 5 – Extindere alimentare cu apa in 

comunele Sieu-Magherus, Budacu de Jos, Mariselu, Sieu-Odorhei si Sieu, reabilitare sursa Sieu si 

rezervor Cetate, extindere retea de canalizare in comuna Dumitra, retea de canalizare si SEAU in 

Budacu de Sus ,conform proiectului nr.131 A, întocmit de Asocierea TPF INGINERIE S.R.L. -
COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L. (CCAT)-T.P.F. GETINSA 
EUROESTUDIOS S.R.L.,implementat de către S.C. AQUABIS S.A.Bistrița,având datele de 
identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul  comunei 

Sieu Magherus domnul Mititean Sorin Aurel. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Sieu Magherus 
astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri,voturi pentru 12 ,abţineri - ,împotrivă - .   
 

Art.4.Prezenta Hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei d-na Dan 
Marinela Dalia cu: 

- primarul comunei domnul Mititean Sorin Aurel; 
- Institutia Prefectului –judetul Bistrita Nasaud; 
- ADI-pentru servicii de alimentare cu apa si de canalizare in jud. Bistrita Nasaud. 
 

 
NR.              38 
DATA DE   30.06.2021 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                                             DORU-DAN CIOCAN 
 
 
                                                                        CONTRASEMENEAZA PENTRU  LEGALITATE 
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL UAT 
                                                                                             MARINELA DALIA DAN 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șieu Măgheruș nr.38/30.06.2021 

Datele de identificare 

 a drumurilor situate în intravilanul/extravilanul localitatii Valea Magherusului  

proprietatea publică a comunei Șieu Măgheruș 
 

Sunt prevăzute a fi executate următoarele categorii de lucrări: 

 

a) Rețea de distribuție în lungime de 3.707 m  

 

Nr. 

crt. 

Rețeaua de distribuție se va 
poziționa  

(elementele de identificare ale 

drumului) 

Extindere retea distributie 

Denumirea străzii 
conform 

nomenclatorului 

stradal 

Rețea de 
distribuție 
propusă 

 

Lungime 

(m) 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
UAT Sieu Magherusa Hotărârii Guvernului României 
nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al 

județului  Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, 
orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu 

modificările și completările ulterioare (în 

intravilanul/extravilanul,  localității __  categoria de 

folosință: drum, nr. cad __, înscris în CF.nr.__/Poziția 
nr.__ din Inventar) 

1. Strada 1 (Valea Magherusului)  98 Pozitia nr.7 Sectiunea Poduri,Podete Valea Magherusului 

2. DC 31A  

 

 2.790 Nr.cad.28106 inscris in CF nr.28106,Pozitia nr.5 

Sectiunea Poduri,Podete Valea Magherusului   

3. DC 31A (Sigmir)  819  

 

 

 



b) Conducta de aductiune- REABILITARE- in lungime de 3.022 m 

 

Nr. 

crt. 

Conducta de aducțiune de 
se va poziționa 

(elementele de identificare 

ale drumului) 

 

Conducta de 

aducțiune 

propusă  
 

Lungime 

(m) 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
UAT… 

a Hotărârii Guvernului României nr.905/2002 privind atestarea 
domeniului public al județului  Bistrița-Năsăud, precum și al 

municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu 
modificările și completările ulterioare (în intravilanul/extravilanul,  

localității…, categoria de folosință: drum, nr. cad…, înscris în CF… 

Poziția nr… din Inventar) 

1. Drum de expoatare 4 852  

2. DC 13B 2.170  

 

c) Cămine de vane, de vane și golire și de aerisire prevăzute pe conducta de aducțiune, în număr de 7 buc 

Nr. 

crt. 

Cămine prevăzute pe conducta de aducțiune 

 (elementele de identificare ale drumului) 

Nr. total 

cămine 

1. Drum de exploatare 4 3 

2. DC 13B 4 

 

d) Cămine de vane, de vane și golire și de aerisire/dezaerisire, de vane și rupere presiune prevăzute pe rețeaua de 
distribuție, în număr de 6 buc. 

 



Nr. 

crt. 

Cămine prevăzute pe rețeaua de 
distribuție (elementele de identificare ale 

drumului) 

Denumirea străzii conform nomenclatorului stradal Nr. total 

cămine 

1. DC 31A- Valea Magherusului 

 

 4 

2. DC 31A (Sigmir)  2 

 

e) Hidranți supraterani  
 

Nr. 

crt. 

Hidrant 

Suprateran pe conducta de distributie 

Denumirea străzii conform nomenclatorului 
stradal 

Nr. total 

hidranți 

1. DC 31A- Valea Magherusului 

 

 6 

2. DC 31A (Sigmir)  2 

f) Branșamente – extindere distribuție  
 

Nr. 

crt. 

Branșament 
suprateran/subteran 

 

Denumirea străzii conform nomenclatorului stradal Nr. total 

branșa
mente 

1. DC 31A- Valea Magherusului  136 

2. DC 31A (Sigmir)  24 

3. Strada 1 (Valea Magherusului)  2 



 

 

 

 


