ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.13 din 30.03.2007 privind stabilirea traseului de traversare a D.N. 57 şi a D.J. 571 C de către tractoarele
agricole înmatriculate la Primăria comunei Naidăş
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate cu privire la stabilirea traseului de traversare
a D.N. 57 şi a D.J. 571 C de către tractoarele agricole înmatriculate la Primăria comunei Naidăş;
Având în vedere că D.N. 57 şi D.J. 571 C traversează comuna Naidăş;
Văzând necesitatea deplasării cetăţenilor comunei la terenurile agricole şi forestiere deţinute în
proprietate pe raza comunei Naidăş;
În temeiul art.38 alin.2 lit.f şi a art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară de lucru
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Se stabileşte traseul de traversare a D.N 57 şi a D.J. 571 C de către tractoarele
înmatriculate la primăria comunei Naidăş, astfel:
- D.N. 57 se va traversa între Vama Naidăş şi drumul de acces la locul numit Dealul Popii pe o
lungime totală de 2 km;
- D.N. 57 se va traversa între podul de peste râul Nera de pe D.N. 57 şi Dealul Piatra Albă pe o
lungime totală de 5 km
- D.J. 571C se va traversa între localitatea Naidăş şi Vama Naidăş pe o lungime totală de 2 km;
- D.J. 571 C se va traversa între Postul de Control Naidăş şi localitatea Zlatiţa pe o lungime totală
de 7 km
Art.2. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi prin site-ul Primăriei comunei Naidăş
şi intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin.1 teza II şi ale art.115
alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007:
- Oficiului Prefectural Oraviţa;
- Consiliului judeţean Caraş-Severin;
- Primarului comunei Naidăş
- Postului de Poliţie Naidăş
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