
ROMĂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 
COMUNA HORIA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRĂRE 
Privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pentru exploatarea a 
2000 mc de agregate minerale din perimetru „Complex Basta ' de catre SC DRIU TRANS SRL Basta 

pentru comuna Trifesti 

Consiliul local al comunei Horiajudeţul Neamţ: 
Avănd in vedere cererea depusa de Primaria Secuieni nr. 5025 din 13.08.2018 si prevederile art.36 

alin.(1) si (2) lit c,art.5 lit ( e) ,art.39 alin.1 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, Republicată cu modificările si completările ulterioare 

Văzănd rapoartele comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 si avizul pentru legalitate al secretarului 
localitatii ; 

1n temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
Republicată,cu modificările si completările ulterioare ; 

H OT A RĂŞTE 

Art.1 Aproba accesul utilajelor SC DRIU TRANS SRL Basta pe drumul de exploatare din zona 
Liceului Tehnologic Ion Ionescu de la Brad - pepiniera , spre locatia stabilita de SGA Neamt in albia 
minora a raului Siret, mal drept pentru exploatarea cantitatii de 2000 mc agregate minerale necesare 
refacerii infrastructurii din comuna Trifesti afectata de inundatiile din lunile iunie -iulie 2018 . 

Art.2 Societatea se obliga ca pe tot parcursul utilizarii drumului sa intretina drumul prin balastare si 
stropire. 

Art.3 Nerespectarea acestor obligatii duce la revocarea prezentei hotarari si interzicerea utilizarii 
drmului mentionat la art.l. 

Art.4 Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentele 
de specialitate din cadrul aparatului propriu. 

Art. 5 Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Neamt in vederea exercitarii controlului 
cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului localitatii. 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei comunei Horia, judetul Neamt. 
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