-COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39/2021
Privind aprobare utilizare drum de interes local
Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
publică ordinară din data de 31 august 2021, la care participă un număr de 10 consilieri din
totalul de 11 în funcţie ; '
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons. Florin STĂNECI ;
Luând în dezbatere.
• referatul de aprobare nr.2541/25.08.2021 a proiectului de hotărâre iniţiat de primarul
comunei privitor la acordul de utilizare de către S.C. REMSERVICE S.R.L. a unui drum
proprietea publică a comunei în scopul realizării lucrărilor de
Decolmatare
prin
îndepărtatea materialului aluvionar pt asigurarea scurgerii optime în albie pe râul Cerna în
localitatea Lădeşti, perimetrul temporar de exploatare "Lădeşti 2021";
• adresa nr.2395/10.08.2021 a S.C. REMSERVICE S.R.L.
• raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Lădeşti înregistrat sub
nr. 2543/25.08.2021;
• raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
Ţinând cont de raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul
legalităţii, întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr.2542/25.08.2021;
în conformitate cu prevederile:
• art.128 lit.a. din -O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• art.22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
•
art.129 alin.2. Iii (c) şi alin.(6) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.g, şi art. 196 alin.(1) lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 8 voturi pentru şi două împotrivă,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei Lădeşti, în calitate de administrator al
drumurilor de interes local de pe raza administrativă a Comunei Lădeşti, aprobă ulilizarea
de către S.C. REMSERVICE S.R.L. a străzii STAŢIA DE EPURARE,
din satul
Păsculeşti, ce face legătura între D.N. 65 O şi staţia de epurare ape menajere, drum
proprietate publică a comunei, nemodernizat, din pământ, cu lăţimea de 4 m, înscris în iista
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei la poziţia nr. 218.
Art.2. Utilizarea drumului se va face pentru realizarea lucrărilor de "Decolma
tare prin îndepărtatea materialului aluvionar pentru asigurarea scurgerii optime în albie pe
râul Cerna în localitatea Lădeşti, sat Păsculeşti' , perimetrul temporar de exploatare
"Lădeşti 2021", conform memoriului tehnic şi contractului de închiriere nr.2817/2021
încheiat cu Administraţia Naţională APELE ROMÂNE - ABA OLT

•

•
•

Art.3. Utilizarea drumului se va face în următoarele condiţii:
se va avea în vedere protejarea căminelor de vizitare ale canalului colector al reţelei
publice de canalizare ape menajre al comunei, existente în imediata vecinătate a
suprafeţei drumului, precum şi protejarea
proprietăţilor private din vecinătatea
drumului.
Pe toata suprafaţa drumului ce urmează a fi utilizat, utitizatorul va aplica pe cheltuiala
proprie un strat de balastru în scopul protejării şi consolidării drumului.
Utilizatorul va pune la dispoziţia comunei, în mod gratuit, un volum de 150 m.c.
agregate minerale (balastru), ce va putea fi utilizat pentru întreţinerea drumurilor de
interes public nemodernizate de pe raza comunei.

Art.4. înainte de începerea lucrărilor, primarul , împreună cu utilizatorul drumului
vor proceda la inventarierea stării drumului şi a instalaţiilor existente, iar utilizatorul se va
angaja , sub semnătură, că va întreţine , proteja şi preda în stare corespunzătoare drumul
utilizat şi instalaţiile existente.
La finalizarea lucrărilor, se va proceda la constatarea în scris a stării fizice a
bunurilor, iar eventualele degradări sau deteriorări vor fi reparate pe cheltuiala exclusivă a
utilizatorului..
Arţ.5. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre , si o va comunica :
- S.C. REMSERVICE S.R.L.
- Primarului comunei în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei;
- Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea;
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