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                                                                   HOTARAREA Nr.65 

 Din  29 Octombrie 2019 

 

 
              Privind: aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020  . 
 
            Avand in vedere referatul  d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar, cu privire la necesitatea 
intocmirii Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020. 
            Avizele comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale,modificata 
si completată prin Legea nr.515/2002; 
 In conformitate cu OUG nr.43/1997,republicată privind regimul drumurilor precum si pentru 
evitarea blocării acestora în perioada timpului nefavorabil; 
            In baza art.129 alin. 1,2,lit. a ,c,d,alin. 4 lit. e, alin. 7  lit.k, din OUG nr.57/2019 ;                                            
 In temeiul art.139 alin. 1 și 196 alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ                                
 
 
 
                                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 
 
             Art.1.Se aprobă  Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020 conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
            Art.2.D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire a Planului de 
masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020                                                                                       
 Art.3.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
 
                   Președinte de ședinșă,                                                         CONTRASEMNEAZA, 
                   Chihaia Dan Lucian                                                                 Secretar comună, 
                                                                                                               Zainea Cristian George 
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                                                      P R O I E C T  D E   HOTARARE 

 Din  30 Octombrie 2018 

 

 
              Privind: aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020  . 
 
            Avand in vedere referatul  d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar, cu privire la necesitatea 
intocmirii Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020. 
           In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale,modificata 
si completată prin Legea nr.515/2002; 
 In conformitate cu OUG nr.43/1997,republicată privind regimul drumurilor precum si pentru 
evitarea blocării acestora în perioada timpului nefavorabil; 
            In baza art.129 alin. 1,2,lit. a ,c,d,alin. 4 lit. e, alin. 7  lit.k, din OUG nr.57/2019 ;                                            
 In temeiul art.139 alin. 1 și 196 alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ                                         
 
 
 
                                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 
 
             Art.1.Se aprobă  Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020 conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
            Art.2.D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire a Planului de 
masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020                                                                                       
 Art.3.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
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