
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL  

____________________________________________________________ 
                                                                                                                            

P R O I E C T 
 Nr.  32 din 3.08.2016 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 

H O T A R A R E 
privind  stabilirea condiţiilor de acces pe rețeaua stradală  din DJ 155G - Carieră 

de nisip Corni din satul Corni, comuna Bodești a mijloacelor de transport aparţinând 
S.C. General Sort S.R.L.  

 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
- Adresa S.C. General sort S.R.L. nr. 8 din 29.07.2016 prin care solicită stabilirea 

condiţiilor de acces spre perimetrul de exploatare agregate minerale aflat la Carieră de nisip 
Corni; 

- Raportul nr. 3903 din 3.08.2016 întocmit de Compartimentul  urbanism și 
amenajarea teritoriului; 

- Expunerea de motive nr.  prezentată de Primarul comunei Bodești; 
- dispoziţiile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- dispoziţiile H.G. nr. 36 din 29 ianuarie 1996 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTARAŞTE: 

 
 Art. 1 Se aprobă utilizarea de către S.C. General Sort S.R.L.  a  rețelei stradale din DJ 
155G - Carieră de nisip Corni din satul Corni, comuna Bodești, pentru desfăşurarea activităţii 
de exploatare agregate minerale din perimetrul Carierei de nisip Corni. 
 Art. 2 Modul de utilizare şi condiţiile de acces pe drumul menţionate la art. 1 sunt 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunie Bodești, Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Neamț, S.C. General Sort S.R.L.  şi se va aduce la cunoştinţă publică în 
condiţiile legii. 

 
Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 



  

COMUNA BODEȘTI 
JUDEȚUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.  DIN ______ 

 
 
 
 

Condiţii de acces 
spre Cariera de nisip din satul Corni 

 

 ART. 1 Toate autovehiculele aparţinând S.C. General Sort S.R.L.  care circulă pe 
drumurile publice  din comuna Bodești aferente perimetrului de exploatare Carieră de nisip 
Corni au obligaţia să respecte restricţiile de viteză conform indicatoarelor de circulaţie . 
 ART. 2 Circulaţia autovehiculelor care transportă agregate minerale pe drumurile 
publice locale, respectiv rețeaua stradală  din DJ 155G - Carieră de nisip Corni din satul 
Corni, comuna Bodești  se va face în intervalul orar 7,00 -  19,00, în zilele de luni până 
sâmbătă . 
 ART. 3 Limita maximă ale tonajului pe rețeaua stradală  din DJ 155G - Carieră de nisip 
Corni va fi cea prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind Regimul drumurilor, 
cu modificările și completările ulterioare respectiv pentru autovehiculele  cu doua axe și o 
remorca cu trei axe, nu vor depăşii 38 de tone. 
 ART. 4 S.C. General Sort SRL va efectua pe drumurile folosite lucrări de întreţinere a 
acestora, în procent de până la 5% din cantitatea de agregate minerale exploatate. 
 ART. 5 S.C. General Sort SRL va întreţine, repara şi uda ori de câte ori este necesar 
drumurile utilizate în zona perimetrului de exploatare, respectiv rețeaua stradală  din DJ 
155G - Carieră de nisip Corni din satul Corni, comuna Bodești,  având drept scop 
desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă, fluenţă şi continuitate. 
 ART. 6 (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta anexă se suspendă 
prin dispoziţia Primarului dreptul de acces şi/sau tranzit pe drumurile publice aferente 
perimetrului Carierei de nisip Corni a tuturor autovehiculelor aparţinând S.C. General Sort 
SRL. 
 2) Personalul din cadrul Serviciului Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comune Bodești, primarul și viceprimarul comunei  
sunt împuterniciți să controleze modul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite în prezenta anexă 
de către SC General Sort SRL. 

 
 
 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 

Avizat pentru legalitate, 
 Secretar, 

 Jr. Ionel Bostan  
 



  

 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 

 
Nr. 3902 din 3.08.2016 
 
 
 
 
 
 

Expunerea de motive 
privind  stabilirea condiţiilor de acces pe rețeaua stradală  din DJ 155G - Carieră 

de nisip Corni din satul Corni, comuna Bodești a mijloacelor de transport 
aparţinând S.C. General Sort S.R.L. 

 
 

Luând în considerare,  adresa .C. General sort S.R.L. nr. 8 din 29.07.2016 prin 
care solicită stabilirea condiţiilor de acces spre perimetrul de exploatare agregate 
minerale aflat la Carieră de nisip Corni  

Având în vedere condițiile cerute de către Consiliul județean Neamț pentru 
proiectarea și deschiderea exploatării carierei de nisip și pietriș din satul Corni, 
comuna Bodești, județul Neamț prin certificatul de urbanism cu nr. 21378/2015 
privind necesitatea adoptării unei Hotărâri de Consiliu local pentru stabilirea condițiilor 
de acces pe drumurile publice locale (trasee, tonaj, intervale orare etc.) 

Analizând dispoziţiile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
  Propun,  

 adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de acces 
pe rețeaua stradală  din DJ 155G - Carieră de nisip Corni din satul Corni, comuna 
Bodești a mijloacelor de transport aparţinând S.C. General Sort S.R.L. 

 
 
 

Primar, 
Ec. Marinel Barna 

 
 
 
 



  

ROMANIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BODEȘTI 
PRIMĂRIA 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
  
Nr. 3903 din 3.08.2016 
       

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  stabilirea condiţiilor de acces pe rețeaua 
stradală  din DJ 155G - Carieră de nisip Corni din satul Corni, comuna 
Bodești a mijloacelor de transport aparţinând S.C. General Sort S.R.L. 

  
Baza legală: 
. PLAN URBANISTIC GENERAL –comuna Bodesti, Judetul Neamt 
. ORDONANTA nr.43/1997- privind regimul juridic al drumurilor, republicata cu 
completarile si modificarile ulterioare 
 

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către Primarul comunei Bodești  si a avut in 
vedere utilizarea retelei stradale din DJ 155G pana in punctul numit „Cariera de nisip 
Corni”,de catre SC General Sort SRL, conform Contract de concesiune nr.1856/24.04.2012. 

Accesul la cariera de nisip se va face astfel: 
- din DN 15 C P.Neamt – Tg .Neamt, se continua cu DJ 155G Bodesti-Corni-Stefan 

cel Mare pana in localitatea Corni, iar din acest punct pe drum satesc de cca 790 m pana la 
perimetru; 

- din DJ 208G Tupilati – Stefan cel Mare se continua cu DJ 155 G Bodesti-Corini-
Stefan cel Mare pana la localitatea Corni, iar din acest punct pe drum satesc de cca 790 m 
pana la perimetru; 

- In Planul Urbanistic al comunei Bodesti, in Regulamentul Local de Urbanism 
pentru drumurile publice destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate 
de autoritatile publice locale, clasificate tehnic conform legislatiei nu exista restrictii sau 
conditii privind exploatarea, ci doar pentru amplasarea de constructii in zona drumurilor 
publice. 

Analizând prevederile anexei nr. 2 ale Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor, republicata cu completarile si modificarile ulterioare si prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Propun aprobarea Proiectului de hotărâre privind  stabilirea condiţiilor de 
acces pe rețeaua stradală  din DJ 155G - Carieră de nisip Corni din satul Corni, 
comuna Bodești a mijloacelor de transport aparţinând S.C. General Sort S.R.L., 
întrucât îndeplinește condițiile de forma și fond pentru fi aprobat.  

 
Consilier,  

Iftode Elena 


