ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
ORAŞUL ISACCEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.34
privind aprobarea emiterii ,, Acordului prealabil- privind executarea de lucrări în zona
drumurilor publice de interes local din orașul Isaccea, județul Tulcea ”
Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de
30.03.2020, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri locali(2 consilieri locali
prezenți în sală, 12 consilieri locali prezenți pe aplicația online de videoconferință);
Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare ale inițiatorului - Primarul
orașului Isaccea nr.27/30.03.2020, raportul de specialitate nr.3259/13.03.2020 și referatul
nr.3225/12.03.2020 ale Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în
Construcții, avizul Comisiei de specialiate nr.2;
În conformitate cu prevederile:
- art.11 din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
-art.1 1din Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
- art.3, lit.a, art.22, art.43, art.44 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă emiterea ,, Acordului prealabil- privind executarea de lucrări în zona
drumurilor publice de interes local din orașul Isaccea, județul Tulcea ”, la cererea beneficiarilor, cu
îndeplinirea condițiilor legale;
Art. 2. Se împuternicește primarul orașului Isaccea pentru îndeplinirea acestei atribuții, ori de
câte ori va fi necesar, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă.
Art.3 . Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale, Instituției Prefectului Județului Tulcea și o va
aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și publicare pe site-ul propriu Primăriei
Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial.
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
BEIZAT EDIZ
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CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
MORARU LOREDANA

