
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA nr. 16 /2021
privind aprobarea ocupării temporare a drumului de acces la Lacul Şuta, pentru

realizarea execuţiei lucrărilor aferente investiţiei: “Punerea în siguranţă a barajului Şuta,
Jud.Harghita ”

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 31 martie 
2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr.65 /2021;

Analizând referatul  de aprobare a  primarului  nr.  14/2021,  în  calitatea  sa  de  ini iator;țiator;
precum şi raportul de specialitate nr.  747/10.03.2021 al compartimentului de resport din cadrul
aparatului propriu al primarului;

Luând  în  considerare  Proiectul  de  hotărâre  Nr.  13/2021  privind  aprobarea  ocupării
temporare  a  drumului  de  acces  la  Lacul  Şuta,  pentru  realizarea  execuţiei  lucrărilor  aferente
investiţiei: “Punerea în siguranţă a barajului Şuta, Jud.Harghita ”

Având  avizul  favorabil  al  Comisiei  pentru  agricultură,  amenajarea  teritoriului  şi
urbanism, protecţiei mediului şi turism;

Adresa nr. 1011/23.02/2021 înaintată de Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de
Gospodărire a Apelor Harghita, înreg. cu nr. 498/23.02.2021;

Certificatul de urbanism nr. 123/10.12.2020 eliberat de Consiliul Judeţean Harghita; 
Avizul nr. 1712.01.2021 emis de Primăria comunei Leliceni, pentru folosirea drumului de

acces în vederea realizării investi iei “Punerea în siguranţă a barajului Şuta, Jud.Harghita ”țiator;
Ordonan a  Guvernului  nr.43/1997  privind  regimul  drumurilor,  republicată,  cuțiator;

modificările şi completările ulterioare;
Cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.53/2003  privind  transparen a  decizională  înțiator;

administra ia publică, cu modificările i completările ulterioare conform căruia anunţul public dețiator; și completările ulterioare conform căruia anunţul public de
aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat la data de 26 februarie 2021,
conform proces verbal de afi are nr. 550/2021;și completările ulterioare conform căruia anunţul public de

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit c), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a,
precum i dispozi iile din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;și completările ulterioare conform căruia anunţul public de țiator;

HOTĂRĂŞTE

Art.1: Se aprobă ocuparea temporară a drumului de acces la Lacul Şuta, aflat pe teritoriul
administrativ  al  comunei  Leliceni,   drum acces la baraj lungime 355 m, respectiv  drumul în
lungul  acumulării  având lungimea de 548 m în vederea realizării  platformelor  de lucru şi  a
drumurilor  tehnologice  pentru  utilajele  terasiere  şi  mijloacele  auto,  pentru  lucrările  aferente
investiţiei: “Punerea în siguranţă a barajului Şuta, Jud.Harghita”, conform Planului de situaţie la
Proiectul nr.48/2014, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Pe  durata  lucrărilor  de  investiţie  “Punerea  în  siguranţă  a  barajului  Şuta,
Jud.Harghita”, administratorul acumulării şi anume Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita
va utiliza drumul de acces la Lacul Şuta numai în scopul realizării  investiţiei,  fără a îngrădi
traficul local de deservire a zonei de acces din jurul lacului de acumulare.  



Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul de Cadastru,
Urbanism i Fond Funciar.și completările ulterioare conform căruia anunţul public de

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului, Judeţul Harghita;
 Primarul comunei Leliceni, dl.Nagy István-Alfréd;
 Compartimentului de Cadastru, Urbanism i Fond Funciar;și completările ulterioare conform căruia anunţul public de
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita.

          Preşedinte de şedinţă,               Contrasemnează pentru legalitate,
                  Consilier,                             Secretarul general al comunei,
              Nagy Csongor                          Molnár Szidonia

        

Nr. 16 
Adoptată în edin a din data de 31 martie 2021și completările ulterioare conform căruia anunţul public de țiator;
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func iețiator;
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