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HOTĂRÂRE 

Nr.80 din 16.12.2019 
privind acordarea dreptului de acces a autovehiculelor și utilajelor aparținând 

S.C. Danlin XXL SRL  pe drumurile publice aflate în domeniul public 
 al comunei Secuieni ,județul Neamț 

 
 Consiliul Local al comunei Secuieni, județul Neamț întrunit în ședință ordinară în 
data de 16.12.2019; 
 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
 a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 
 b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 d) art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 Având în vedere adresa  SC Danlin XXL  SRL înregistrată la instituția noastră cu 
nr. 10085 din 10.12.2019  prin care se solicita acordarea unui drept de acces  pe 
drumurile publice aflate în domeniul public al comunei Secuieni ,judetul Neamț; 
 Analizând  referatul de aprobare nr. 10183/10.12.2019 a Primarului comunei 
Secuieni și  Raportul de specialitate nr. 10184 /10.12.2019  din partea 
compartimentului de resort ; 
 În temeiul art. 129, alin. (2) litera c) si alin.(6) litera a), art. 136 alin.(1) , art. 139, 
alin(3) litera g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O:U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  
 adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE : 
 

Art.1 . Se aprobă acordarea  dreptului de acces a autovehiculelor și utilajelor aparținând 
S.C. Danlin XXL SRL  pe drumurile publice aflate în domeniul public al comunei Secuieni 
,județul Neamț. 
Art.2. Pe parcursul utilizării drumurilor publice, S.C. Danlin XXL SRL va lua măsuri 
pentru a nu  afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare sau siguranţa 
circulaţiei pe aceste drumuri. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Secuieni  prin  compartimentele  de specialitate din cadrul aparatului  de specialitate . 
Art. 4. Secretarul general al comunei  va comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 
 
 

Președinte de ședință, 
 

Vasile-Marian  NECHITA 
 
 

                           Contrasemnează pentru legalitate, 
       Secretar general al comunei,  

 
       Cristian BEJENARIU 



 

 

 

 

 

 

 


