
  

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CLUJ 

COMUNA NEGRENI 

Nr. 10/16.02.2023 

 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E   
Privind utilizarea domeniului public si creare de acces nou pentru executarea lucrărilor de construire la 

obiectivului “ CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA A EXPLOATATIEI AGRICOLE D+P+M+ SI 

FOISOR‘’ beneficiar Chis Andrei-Daniel 

 
          Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară  

Analizând: 

       - Referatul de aprobare nr.694/16.02.2023 a domnului primar, prin care se propune aprobarea utilizării 

domeniului public pentru executarea lucrării “ CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA A 

EXPLOATATIEI AGRICOLE D+P+M+ SI FOISOR‘’ 

- Raportul de specialitate nr.695/16.02.2023 al Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului; 

- Cererea nr.693/15.02.2023 înaintată de Chis Andrei Daniel şi documentatia anexată prin care se solicită 

aprobarea domeniului public pentru executarea lucrării “ CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA A 

EXPLOATATIEI AGRICOLE D+P+M+ SI FOISOR‘’ 

- Certificatul de urbanism nr.1436/04.11.2022, emis de Consiliul Judetean Cluj.  

Tinand cont de : - proiectul de hotarare al  domnului primar avizat favorabil de comisia de urbanism si 

amenajare a teritoriului. 

In conformitate cu prevederile: 

 -Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-OUG nr. 195/2002 privind Codul Rutier, actualizat cu modificarile ulterioare; 

-art.46 alin.(l) lit.c) şi art.50 din OG nr.43/28.08.1997 privind regimul drumurilor , republicată, cu 

modificările şi complectările ulterioare; 

-art.129 alin.(2) lit.c) şi d), alin.6-7 şi alin.14 coroborat cu prevederile art.139 alin.l şi alin.3 lit.e) şi lit.g) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul prevederilor art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

                                                 

H O T Ă R E Ş T E 

 

 ART.1  Se aprobă ocuparea domeniului public pentru organizarea de santier si creare de acces nou  la 

realizarea lucrarilor, de ”CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA A EXPLOATATIEI AGRICOLE 

D+P+M+ SI FOISOR‘’, beneficiar Chis Andrei-Daniel. 

 ART.2 Executantul este obligat ca dupa terminarea lucrărilor în partea carosabilă sau acostament, să readuca 

drumul si terenul din domeniu public cel puţin la starea iniţială. 

 ART.3  Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza viceprimarul comunei Negreni. 

           ART.4 Prin grija secretarului general al  comunei Negreni prezenta hotărâre se comunică, în termenul 

prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, viceprimarului comunei Negreni, si domnului Chis Andrei 

Daniel şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei si pe pagina de internet  

www.primarianegreni.ro.            

 

PRIMAR 

Manea Dorin Constantin 

 

 

  


