ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI

HOTARARE
privind stabilirea condiţiilor de acces pe doua rețele stradale din comuna Bodești a
mijloacelor de transport aparţinând S.C. AQUA PARC S.R.L.
Având în vedere:
−
Documentația depusă și înregistrată cu nr. din prin care solicită aprobarea accesului spre
perimetrul perimetrul de exploatare Cracău Pod, situat în extravilan în comuna Bodești, Județul Neamț, nr. topo
5029-00-04, cod cadastral curs de apă : XII-1.053.60.00.00.0, conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.
311 din 26.11.2019 emisă de Administrația Bazinală de Apă Siret;
−
Referatul de aprobare cu nr. 6228 din 16.12.2019 a primarului comunei Bodești și raportul de
specialitate cu nr. 6229 din 16.12.2019 a Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului;
−
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;
−
dispozițiile Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
−
avizele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera c) si ale art. 139 alin. (3), litera g) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ,
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art. 1 Se aprobă utilizarea de către S.C. Aqua Parc S.R.L. a rețelelor stradale:
- DJ 155B – Ciocodan – Cracau, în lungime de 150 m, aflată la poziția nr. 88 în inventarul domeniului public al
comunei Bodești cu denumirea de strada Teiului, sat Bodeștii de Jos, conform Nomenclatorului stradal aprobat
prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 17 din 29.03.2018;
- DJ 155G – Almas, în lungime de 1500 m, aflată la poziția nr. 74 în inventarul domeniului public al comunei
Bodești cu denumirea de strada Valea Prundului, sat Bodești, conform Nomenclatorului stradal aprobat prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 17 din 29.03.2018.
, in scopul exploatării de agregate minerale amonte si aval de podul rutier DJ 155 G în conformitate cu
prevederile legale specifice în vigoare din perimetrul Cracău Pod, situat în extravilan în comuna Bodești, Județul
Neamț, nr. topo 5029-00-04, cod cadastral curs de apă: XII-1.053.60.00.00.0.
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. Aqua Parc S.R.L. şi se va aduce la cunoştinţă publică în condiţiile legii.
Nr. 56 din 23.12.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Neculai CORLADE

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Bodești,
Ionel BOSTAN

