ROMANIA
JUDETUL IASI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA NR. 10 din21.o1.2o2o
privind incadrarea zonei de siguranld Ei de proteclie a drumurilor carefac obiectul
proiectului "Amenajore strdziitn comunu Cuculeni, judelul laqi"
Consiliul local al comunei Cucuteni, jude(ul Iagi, intrunit in qedin{fl ordinarl la data
de 21.01.2020 conform Dispozi(iei primarului comunei nr.20 din 15.01.2020 qi a
convocatorului nr. 8020 din 15.01.2020;
Av0nd in vedere adresa nr. 180 din24.05.2019 a SC DELGAZ grid SA referitor la
solicitarea emiterii avizului de amplasament pentru obiectivul "Amenaiare strdzii in comuna
Cucuteni, judeyul la;i", prin care se comunic[ necesitatea elabordrii unui studiu de coexistenld
conform Ordinului ANRE nr.2512016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a avizelor de
amplasament de citre operatorii de relea;
Avdnd in vedere prevederile OG nr.43l1997 privind regimul drumurilor, republicat6, cu
modificdrile gi complet[rile ulterioare;
Av0nd in vedere prevederile OUG nr.5312003, privind transparenla decizionala in
administra!ia publ ic6;
Avdnd in vedere prevederile art.l29 alin.Zlit. c qi alin.6 lit.c din OUG nr.5712019, privind
Codul administrativ;
Avdnd in vedere nota de fundamentare nr. 8614 din 31.12.2019, proiectul de hotlrire nr.
8613 din 31.12.2019 , iniliate de primar ;
Avdnd in vedere referetul de specialitate nr. 8615 din 31.12.2019 a compartimentului de
contabilitate ;
Avdnd in vedere raportul comisiilor de specialitate inregistratela nr. 8009, 8012 Ei 8017 din
15.01.2020 ;
in temeiul art. L39 alin. (1) qi art. 196 alin.(l) lit."a" din OUG nr.5712019, privind
Codul administrativ :

HorAnA$rE
Art.l.

proteclie de 0,50 m de la ampriza drumului pentru
drumurile aferente obiectivului de investiliei care fac obiectul proiectului "Amenajare strdzii tn
comuna Cucuteni, judelul la;i".
Art.Z. Cu ducerea la indeplinireaprezentei se desemneazd primarul qi viceprimarul comunei
Cucuteni, judelul Iaqi.
Art.3.Secretarul unit6(ii administrativ-teritoriale va inainta copie de pe prezenta primarului
comunei,lnstituliei Prefectului judefului lagi pentru verificarea legalit6tii, compartimentului de
contabilitate .
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