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 H O T Ǎ R Â R E A nr 35 
privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de 

amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, 

realizare pe proprietatea domeniului public al comunei Dobârceni, județul Botoșani, care afectează 

structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor și spațiilor verzi. 

 
Consiliul local al comunei Dobârceni, întrunit în ședința ordinară din 31 05 2022 .  

Având în vedere: 

-prevederile art.1 alin.(1^1), art.11 alin.(1) lit. m din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

-prevederile art.22 lit. b și f din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

-prevederile art.26 și art.46 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

-prevederile art.3, art.8 alin. (1) lit. g și I din OG nr.21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale, 

Examinând: 

-referatul de aprobare nr.100/2 05 2022  al primarului comunei Dobârceni, 

-raportul nr.99/2 05 2022  al compartimentului cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârceni, 

-avizul al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dobârceni  

În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. c, alin.(6) lit. c, art.139 alin. (1) și alin.(3), lit. e, din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ǎ R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare 

și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizare pe 

proprietatea domeniului public al comunei Dobârceni, județul Botoșani, care afectează structura 

căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor și spațiilor verzi, conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Dobârceni și compartimentul cadastru vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoștința cetățenilor prin grija 

secretarului general al comunei. 

 

 Presedinte de sedinta  , 

 Chiteala Niculina  

 

Contrasemnează, 

Secretar general, 

 

Dobârceni,  

Nr  35/31 05 2022 

 

 

 

 

 


