ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI

Hotarare
privind aprobarea montarii unor parapeti metalici pe drumurile
comunale
Consiliul local al comunei Caiuti,judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din data de
30.05.2014
Avand in vedere:
-expunerea de motive nr. 4251/21.05.2014 a domnului consilier local Marcut
Ion;
- art. 8 , art. 44 si art 40, alin. 1 din ORDONANŢA nr. 43 din 28 august
1997 privind regimul drumurilor;
- prevederile art. 117 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale,
republicata;
- avizele favorabile ale comisiilor constituite pe domenii de specialitate in cadrul
Consiliului local Caiuti;
In baza prevederile art.36, alin.4, lit.d si in temeiul art.45, alin.2, lit.a din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba montarea unor parapeti metalici pe drumurile
comunale ale comunei Caiuti si anume :
- DC 119 – in punctul “La Bamboi”
- DC 114 – de o parte si de alta a podului ce face legatura dintre satele
Caiuti si Heltiu;
- DC 114 – la intrarea in satul Heltiu, in punctul “La Troita”.
- DC 114 – in punctul “La Gheza”.
Art. 2. Sumele alocate pentru investitia sus-mentionata vor fi suportate
de bugetul local al comunei Caiuti.
Art. 3. Primarul,viceprimarul si aparatul de specialitate al primarului vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin-Valeriu

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 31/30.05.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 15 voturi pentru. La sedinta
au participat toti cei 15 consilieri care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.

EXPUNERE DE MOTIVE
Avand in vedere ca in ultima perioada au avut loc diverse accidente rutiere
pe drumurile comunale din localitatea noastre si anume : DC 119 – in punctul
“La Bamboi”; DC 114 – de o parte si de alta a podului ce face legatura dintre
satele Caiuti si Heltiu; DC 114 – la intrarea in satul Heltiu, in punctul “La
Troita”; DC 114 – in punctul “La Gheza”, propun initierea unui proiect de
hotarare privind aprobarea montarii unor parapeti metalici pe aceste drumuri
comunale.

Consilier local,
Marcut Ion

