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Hotirffrea nr. 57 12018
pnvind amplasare indicatoare rutiere in localitate

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucr[rile
gedinfei ordinare din data de 18 octombrie 2018,

-

Avflnd in vedere:
Referatul nr.8212117.10.2018 intocmit de viceprimarul comunei, domnul Tdri![ Marcel, privind necesitatea amplasdrii unor
indicatoare rutiere pe drumusile sdteEti din comun6;
Referatul nr.8269/18.10.2018 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul prim6riei;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul urbanism gi amenajare teritoriu din cadrul consiliului local Lefcani
pentru proiectul de hot[rdre mai sus men{ionat, aviz emis in temeiul prevederilor aft.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicat6;

avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lefcani, Irimila Vali-Claudia, prin

-

contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.1 17 lit."a" din Legea
locale, republicat6;
prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administra{ia publicd local6;

w.

21512001 a administraliei publice

examin6nd prevederile legale specificein materie, respectiv: Legea nr.21311998 privind propritatea pLrblica si reginrLrl
juridic al acesteia; Legea 27312006 privind finan{ele publice locale cu modiflcarile gi corr-rpletlrile ulterioare. L.egea rrr.
50012002 a finanlelor publice;Legea nr. 21512001 republicatd privind administralia publica localS, cu rnodificdrile gi
completdrile ulterioare; art. 46 (1) din Ordonata Guvernului nr. 4311997, privind regimul drumurilor, aprobata cu
Legea 8211998, cu completarile si modificarile ulterioare "Realizarea sau amplosarea in zona drumului public a
panourilor publicitare, a oricaror constructii, accesuri, amenajari sau instalatii, in orice scop, .fara a periclita
siguranta circulatiei, este permisa pe baza autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului
prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul
drumului respectiv." ; art. 52 (l) din aceeasi ordonanta, "Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de
acces la drumurile deschise circulatiei publice, se face potrivit legislatiei in vigoare de catre cei interesati, cu
acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere"

r

In temeiul art.45 alin.l si art"115 alin.l lit.b din Legea

nr.21512001

privind administratia publica locala,

blicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l

Se aprobA amplasarea unor indicatoare rutiere pe drumurile sdteqti din comund

locuitorilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art.2 Primarul comunei Lefcani, compartimentul urbanism gi arnenajare teritoriu din

cadrLrl

in scopul protejSrii
primariei. vor aduce

la indeplinire prevederile prezentei hotarari"
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului. tr-rturor structurilor silLr courparlinrcrttclor
vizate qi Instituliei Prefectului Judelului Iagi .
O copie a prezentei hotarari va

hqil

.

fi

afiqatf, la sediul consiliului local pentru a

fi adusf, la cuno;tin(f, publicd.
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