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H O T A R A R E 
privind  stabilirea condiţiilor de acces pe rețeaua stradală  din DJ 155G – Almas ( strada Valea 

prundului) din satul Bodești, comuna Bodești a mijloacelor de transport aparţinând S.C. Urbanex S.A.  
 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
- Adresa S.C. Urbanex SRL . nr.221 din 29.05.2018 prin care solicită aprobarea căii de acces 

acces spre perimetrul închiriat de la A:N: Apele Române A.B.A. Siret albia minoră a râului Cracău 
perimitrul Bodești situat în extravilan în comuna Bodești, Județul Neamț, centrul albiei râului Cracău, 
cod cadastral XII 1.53.60 (lotul 2 și 5)  

- Raportul nr. 2863 din 30.05.2018 întocmit de Compartimentul  urbanism și amenajarea 
teritoriului; 

- Expunerea de motive nr. 2862 din 30.05.2018 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. Urbanex S.A  a  rețelei stradale din DJ 155G – Almas 
(strada Valea prundului) din satul Bodești, comuna Bodești,  în vederea îndepărtarea materialului 
aluvionar excedentar pentru asigurarea scurgerii optime în albie în conformitate cu prevederile legale 
specifice în vigoare din perimetrul Albia minoră a râului Cracău perimetrul Bodești situat în extravilan 
în comuna Bodești, Județul Neamț, centrul albiei râului Cracău, cod cadastral XII 1.53.60 (lotul 2 și 
5). 
 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. Urbanex S.A şi se va aduce la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 

 
Nr. 37 din 31.05.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
  

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 
31.05.2018 

 
 

Condiţii de acces 
spre perimetrul închiriat de la A:N: Apele Române A.B.A. Siret albia minoră a 

râului Cracău perimetrul Bodești situat în extravilan în comuna Bodești, Județul 
Neamț, centrul albiei râului Cracău, cod cadastral XII 1.53.60 (lotul 2 și 5) 

 ART. 1 Toate autovehiculele aparţinând S.C. S.C. Urbanex S.A care circulă pe 
drumurile publice  din comuna Bodești aferente din perimetrul Albia minoră a râului Cracău 
perimetrul Bodești situat în extravilan în comuna Bodești, Județul Neamț, centrul albiei râului 
Cracău, cod cadastral XII 1.53.60 (lotul 2 și 5), au obligaţia să respecte restricţiile de viteză 
conform indicatoarelor de circulaţie . 
 ART. 2 Circulaţia autovehiculelor care transportă agregate minerale pe drumurile 
publice locale, respectiv rețeua stradală din DJ 155G – Almas ( strada Valea prundului) din 
satul Bodești, 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 – Almas ( strada 
Valea prundului) din satul Bodești, comuna Bodești 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. Urbanex S.A. va efectua pe drumurile folosite lucrări de întreţinere a 
acestora, în vederea nedeteriorării. 
 ART. 5 S.C. Urbanex S.A. va întreţine, repara şi uda ori de câte ori este necesar 
drumurile utilizate în zona perimetrului, respectiv rețeaua stradală din DJ 155G – Almas 
(strada Valea prundului) din satul Bodești, 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 închiriat a tuturor autovehiculelor aparţinând S.C. Urbanex S.A. 
 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 S.C. Urbanex S.A. 
 

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 


