
ROMANIA   
JUDETUL BACAU  
CONSILIUL      LOCAL    AL  COMUNEI  LIVEZI   
 
                                   H O T A R A R E  
    Nr.  11  din  26.02.2018  
    
  Privind   aprobarea condițiilor de acces la drumul local Orășa  (Drum 
Moară) și drumul  comunal Prăjoaia– Mateești  DC (156) aflate în domeniul public al 
comunei Livezi, în scopul executării lucrărilor de ,,Exploatare agregate minerale din 
perimetrul Prăjoaia , curs de apă râu  Tazlău, mal drept  pentru reprofilarea și 
decolmatarea albiei,, U.A.T. Livezi, județul Bacău. 
 
  Consiliul local al comunei  Livezi , judetul Bacau  intrunit  in sedinta  
ordinara la data  de   26.02.2018; 

  Având în vedere adresa înregistrată la Primăria comunei Livezi sub nr. 8391 
din 29.12. 2017, prin care A.N.,,APELE ROMÂNE,, S.A. Administrația  Bazinală de apă 
Siret Bacău prin împuternicit S.C.,,FEDEROM TRANS,, S.R.L. solicită punerea pe ordinea 
de zi a ședinței consiliului local aprobarea privind  condițiile de acces pe drumul local 
Orășa(Drum Moară) și drumul comunal Prăjoaia- Mateești (DC 156) aflate în raza 
administrativ teritorială a comunei Livezi ce fac parte din domeniul public al comunei 
Livezi, în administrarea Consiliului Local Livezi, în vederea executării lucrărilor: 
,,Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Prăjoaia, curs de apă râu Tazlău, mal drept, 
pentru reprofilarea  și decolmatarea albiei,, comuna Livezi, județul Bacău . 

             În vederea emiterii Autorizației de construire de către Președintele 
Consiliului Județean se solicită din partea Consiliului Local Livezi o Hotărâre pentru 
aprobarea condițiilor de acces la drumul local Orășa (Drum  Moară) și drum comunal 
Prăjoaia- Mateești (DC 156), în vederea executării lucrărilor mai susmenționate de către SC 
,, FEDEROM TRANS ,, S.R.L. având în folosință bunul imobil teren albie minoră râu 
Tazlău, cod cadastral XII.1.69.33, în suprafață de 20 000mp, perimetrul Prăjoaia, situat în 
comuna Livezi, județul Bacău, cu  datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din Contractul de Închiriere nr. 257/ 25.12.2017.         
           Avand in vedere  Expunerea de Motive  nr.  959  din   20.02.2018  , intocmita  
de Primarul comunei Livezi , dl.  Ichim  Sorin  ; 
  In  baza Raportului compartimentului de specialitate   nr.  960  din  
20.02.2018 , intocmit  de  Consilier   urbanism si amenajarea teritoriului  D-na Costia 
Mariana ; 
                       Avand  in vedere   art. 46  , alin. (1)  din  O.G. nr. 43/1997   , privind regimul 
drumurilor , cu modificarile  si completarile  ulterioare ;  
  In temeiul  art. 36  alin . (5 ) , lit. “c” ,  si  art. 45   alin. (1 ) şi ale art.115 
alin.(1) lit.”b”din Legea Administratiei Publice locale nr. 215 din 23. 04. 2001  , modificata  
si completata  . 
                                                     H O T A R A S T E : 
   

            Art.  1 . Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau  stabileste  conditiile  
de acces   la   drumul  local  Orășa(Drum Moară) și drumul comunal Prăjoaia- Mateești 
(DC 156) aflate în raza administrativ teritorială a comunei Livezi ce fac parte din domeniul 
public al comunei Livezi, în administrarea Consiliului Local Livezi, în vederea executării 
lucrărilor: ,,Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Prăjoaia, curs de apă râu 
Tazlău, mal drept, pentru reprofilarea  și decolmatarea albiei,, comuna Livezi, județul Bacău , 
prin împuternicit  SC ,, FEDEROM TRANS ,, S.R.L. având în folosință bunul imobil teren  



       2.  
albie minoră râu Tazlău, cod cadastral XII.1.69.33, în suprafață de 20 000mp, perimetrul 
Prăjoaia, situat în comuna Livezi, județul Bacău, cu  datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din Contractul de Închiriere nr. 257/ 25.12.2017,   in 
vederea obtinerii   autorizatiei  de  constructie de la Consiliul Judetean Bacau . 
 
               Art.2.  Se va acorda accesul respectându- se următoarele condiții: 

1. Beneficiarul autorizației și executantul lucrării răspund direct, de respectarea 
normelor de protecția mediului; 

2. De menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumului, respectiv degradarea 
drumului, instalațiilor și construcțiilor de orice fel, situate pe zona drumului de 
acces, răspund direct, beneficiarul autorizației și executantul lucrării; 

3. În timpul executării lucrărilor se interzice depozitarea pe ampriza și zona de 
siguranță a drumului, a oricăror materiale, utilaje, agregate minerale, unelte e.t.c.; 

4. În timpul circulației pe sectorul de drum nu vor fi afectate zidurile de sprijin și 
accesoriile drumului local, respectiv comunal; 

5. Beneficiarul autorizației și executantul lucrării răspund direct, de orice accident de 
muncă sau de circulație produs în timpul și din cauza execuției lucrărilor; 

6. Prezentul acord nu dă dreptul beneficiarului să ocupe abuziv terenuri ce nu-i 
aparțin și care îi sunt necesare pentru realizarea lucrărilor. În soluția autorizată, 
beneficiarul este obligat să dețină acceptul proprietarului de drept; 

7. La terminarea executării lucrărilor, titularul investiției este obligat să aducă 
sectorul de drum  comunal la starea inițială; 

8. Înainte de începerea executării lucrărilor se va balasta drumul local Orășa(Drum  
Moară), se va întreține, se va repara, iar la terminarea lucrărilor acesta va fi readus 
la starea inițială, prin grija și pe cheltuiala beneficiarului.  

 
  Art.3. Hotararea adoptata  se comunica Institutiei Prefectului , judetul 
Bacau , Consiliului  Judetean Bacau , Primarului comunei Livezi  si , solicitantului , se 
aduce  la cunostinta  publica   prin  afisare  la sediul Consiliului Local  Livezi , judetul 
Bacau  si   pe pagina proprie    de  internet     .  
 
 
    
  PRESEDINTE  DE  SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA  
  CONSILIER                                             SECRETAR 
  COSTIA   DAN                                                                 NEICA  EUSEBIU  
 
 
 
 

 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,  unanimitate          de voturi ,   14  
consilieri  prezenti  din 15 consilieri   alesi  si validati    ,     14   voturi    . 
  


