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HOTĂRÂREA Nr. 49 
din 14 august 2014 

 
privind  obligarea SC STRABAG SRL la reabilitarea str ăzii Gării ca urmare a degradării datorat ă 

utiliz ării în scopul desfășurării activit ății de exploatare agregate minerale 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa extraordinară 
 

Având în vedere: 
•  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a dlui Boşcu Ninel Constantin - primarul comunei Domneşti, judetul Ilfov; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Mediu, Drumuri, Utilități Publice, Situații de 

Urgență și Administrativ; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate; 
• Acord de reabilitare drumuri nr. 5091/23.04.2013 încheiat între Consiliul Local al Comunei 

Domnești și SC STRABAG SRL; 
• Prevederile art. 28 pct. 4) din  Legea nr. 85/2003 Legea Minelor cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), şi  ale art. 45 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 
215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Obligarea SC STRABAG SRL la reabilitarea străzii Gării ca urmare a degradării datorată utilizării 
în scopul desfășurării activității de exploatare agregate minerale. 
  
Art.2. SC STRABAG SRL va întocmi pe cheltuiala proprie un proiect de reabilitare  pentru aducere la 
starea normală de funcționare a străzii Gării pe care îl va supune aprobării Consiliului Local. 

Art.3. Toate cheltuielile și demersurile necesare implementării proiectului de reabilitare propus se vor 
realiza de și pe cheltuiala SC STRABAG SRL. 

Art.4. Primarul comunei Domneşti județul Ilfov, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
                 Preşedinte de şedinţă, 
                              Luca Ion                                        
 
                                            

        Contrasemnează, 
                                                                                                                                      Secretar,  
                                                                                                                                  Zanfir Maria 
                                                                                                                                   
 
 
Nr. 49 
Adoptată în şedinţa extraordinară din 14.08.2014                                                             
Cu un nr de ...15...voturi 
Din nr. total de ....15...consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    


