
PROIECT                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÎRE 
privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile publice a mijloacelor de transport 
aparținând SC STEF EDIL CDP SRL pentru lucrări de decolmatare, regularizare și 
reprofilare albie minora prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Lunca 

Nemțișor, rau Ozana, Centrul albiei, extravilan comuna Vânători-Neamț, județul 
Neamț.  

 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

 Adresa SC Mavro Holding S.R.L. nr. 1997 din 27.05.2020;  
 Referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrat sub nr. 4187 

din 29.10.2020; 
 Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 

domeniului public şi privat înregistrat sub acelaşi număr; 
 Prevederile art.8, art. 22, art.40 și 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997 

privind regimul drumurilor, cu completările și modificările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) 

lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă accesul mijoacelor de transport, cu masele și dimesiunile admise în 

circulație pe drumurile publice, aparținând SC "STEF EDIL CDP" SRL pentru lucrări de 
decolmatare, regularizare și reprofilare albie minora prin exploatarea de agregate minerale în 
perimetrul Lunca Nemțișor, rau Ozana, Centrul albiei, extravilan comuna Vânători-Neamț, 
județul Neamț, pe drumul aferent străzii Ozana porțiunea DN 15B – punte pietonală 
Lunca.  

Art.2. Pentru mijloacele de trasport ce depășesc masele și dimesiunile admise în 
circulație pe drumurile publice, SC "Mavro Holding" S.R.L va solicita eliberarea autorizației 
speciale de transport. 

Art.3 Primarul comunei Vânători-Neamț prin compartimentele din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri.  

Art. 4. Secretarul comunei va prezenta hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Iniţiator, 

Primarul comunei Vânători-Neamţ 
Maria Petrariu 

                                                                                         Avizat pt.legalitate, 
                                                                                               Secretar , 
                                                                                         Alina–Iuliana Floş  



CL nr._______ din ___________ 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 4187 din 29.10.2020 

 
 

REFERATUL DE APROBARE 
 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile 

publice a mijloacelor de transport aparținând SC STEF EDIL CDP SRL pentru 
lucrări de decolmatare, regularizare și reprofilare albie minora prin exploatarea de 
agregate minerale în perimetrul Lunca Nemțișor, rau Ozana, Centrul albiei, 
extravilan comuna Vânători-Neamț, județul Neamț.  

 
Prin adresa nr. 1997 din 27.05.2020 SC Mavro Holding S.R.L a solicitat stabilirea 

condițiilor de acces pe drumurile publice a mijloacelor de trasport aparținând SC STEF 

EDIL CDP SRL pentru lucrări de decolmatare, regularizare și reprofilare albie minora 

prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Lunca Nemțișor, rau Ozana, Centrul 

albiei, extravilan comuna Vânători-Neamț, județul Neamț.  

În conformitate cu prevederile art. 8, art.22, art 40 și 41 din Ordonanța Guvernului 

nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul drumurilor, propun Consiliului local al comunei 

Vânători-Neamţ aprobarea proiectului de hotărîre. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Maria Petrariu 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 4187 din 29.10.2020 

APROB: 
Primar Maria Petrariu 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Compartimentul Achiziţii Publice Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea condițiilor de acces pe 
drumurile publice a mijloacelor de transport aparținând SC STEF EDIL 
CDP SRL pentru lucrări de decolmatare, regularizare și reprofilare albie 
minora prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Lunca Nemțișor, 
rau Ozana, Centrul albiei, extravilan comuna Vânători-Neamț, județul 
Neamț.  

 
SC Mavro Holding S.R.L, prin adresa nr. 1997 din 27.05.2020, a solicitat 

stabilirea condițiilor de acces pe drumurile publice a mijloacelor de trasport 
aparținând SC STEF EDIL CDP SRL pentru lucrări de decolmatare, regularizare și 
reprofilare albie minora prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Lunca 
Nemțișor, rau Ozana, Centrul albiei, extravilan comuna Vânători-Neamț, județul 
Neamț.  

În conformitate cu prevederile art. 22 din OG nr. nr. 43 din 28.08.1997 
privind regimul drumurilor, administrarea drumurilor de interes local se asigură de 
către consiliile locale din raza administrativ-teritorială a acestora. Administrarea 
drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 
reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. 

Art. 40 și 41 din actul normativ sus menționat stabilesc criteriile de acces a 
autoveculelor pe drumurile publice.  

In speta dată, se propune traseul autovehiculor/utilajelor - Drumul aferent 
străzii Ozana porțiunea DN 15B – punte pietonală Lunca. Pentru mijloacele de 
trasport ce depășesc masele și dimesiunile admise în circulație pe drumurile 
publice, SC "Mavro Holding" S.R.L va solicita eliberarea autorizației speciale de 
transport. 

Reișind din cele expuse, propunem Consiliului local al comunei Vânători-
Neamţ aprobarea hotărârii în forma prezentată în proiect.  
 

 
Întocmit, 

Rotaru Natalia 
Inspector principal CADPP 


