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HOTĂRÂRE
Nr.21 din 09.06.2020

privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului Judeţean Neamţ pentru realizare
proiectului de investiţii „Covor asfaltic pe DJ201C, KM 3+250- KM 8+575, comuna

Tămăşeni, judeţul Neamţ”

Consiliul Local Tămăşeni întrunit în şedinţă ordinara în data de 09.06.2020
Având în vedere:

- prevederile art. 221 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-HCL Tămăşeni nr. 5 din 25.01.2017, privind solicitarea transmiterii unui sector din
drumul judeţean DJ201C, între km 3+250m şi km 8 +575m, aflat în domeniul public al
Judeţului Neamţ, din administrarea Consiliului Judeţean Neamţ în administrarea
Consiliului Local al Comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ, în vederea realizării proiectului
de investiţii “Modernizare DJ201C cu piste pentru biciclişti, rigole şi trotuare în comuna
Tămăşeni, judeţul Neamţ”, pe durata implementării proiectului de investiţii;
- HCJ Neamţ nr. 152 din 29.05.2017 privind darea în administrare a unui sector de drum
judeţean;
- Protocolul înregistrat la CJ Neamţ cu nr. 11452 din 29.06.2017, respectiv la Comuna
Tămăşeni cu nr. 3258 din 30.06.2017

Examinând referatul de aprobare nr.3110 din 02.06.2020 înaintat de către Primarul
comunei Tămăşeni, Lucaci Stefan, raportul de specialitate întocmit de compartimentul de
specialitate nr.3151 din 03.06.2020 și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului
local

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. m), ale art. 139, ale art. 140,
alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se solicită acordul prealabil al Consiliului Judeţean Neamţ pentru realizarea
proiectului de investiţii „Covor asfaltic pe DJ201C, KM 3+250- KM 8+575, comuna
Tămăşeni, judeţul Neamţ”.
(2) Terenul aferent proiectului de investiţii prevăzut la alin (1) este domeniul public al
judeţului Neamţ şi îşi va păstra acelaşi regim juridic al proprietăţii, dreptul de administrare
fiind transmis Consiliului Local Tămăşeni prin HCJ Neamţ nr. 152 din 29.05.2017, privind
darea în administrare a unui sector de drum judeţean şi protocolul înregistrat la CJ Neamţ cu
nr. 11452 din 29.06.2017, respectiv la Comuna Tămăşeni cu nr. 3258 din 30.06.2017.
(3) Se împuterniceşte primarul comunei Tămăşeni să semneze în numele Consiliului Local
Tămăşeni, actul adiţional la protocolul mai sus amintit pentru realizarea proiectului de
investiţii „Covor asfaltic pe DJ201C, KM 3+250- KM 8+575, comuna Tămăşeni, judeţul
Neamţ”
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Art. 2 Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va lua măsurile necesare şi
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului si Instituţiei Prefectului
Judeţului Neamţ, in vederea exercitării controlului de legalitate, va asigura publicitatea
acesteia în condiţiile legi

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Contrasemnează pentru legalitate

ANTONICĂ ȘTEFAN Secretarul general al comunei Tămășeni,
Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA


