
ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA URECHESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr
din 22.12.2022

privind aprobarea acordării dreptului de acces si utilizare a drumurilor de

exploatare si comunale, in vederea exploatării de agregate minerale in albia râului Trotus

pentru S.C. STEPTRANS S.R.L

Consiliul local al comunei Urechesti, jud Bacau, intrunit in sedinta ordinara,

Având in vedere:
- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Urechesti;

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997- privind regimul drumurilor, republicata, cu

modificările si completările ulterioare;
prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Pădurilor nr.891 /2019 pivind aprobarea Procedurii

și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de

gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse

autorizării;
- adresa cu nr. 5561/ 13.09.2022, depusa de SC STEPTRANS SRL prin care solicita aprobarea

acordării dreptului de acces si utilizare a drumului de exploatare, in vederea exploatării de agregate

minerale in albia râului Trotus, perimetru statie Urechesti, situate in extravilanul Comunei

Urechesti;
raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului . 5823 din

26.09.2022;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate al consiliului local Urechesti;

In temeiul art. 129, alin.(2), lit. c), art. 139 alin. (3), lit.g) si art.196 alin.(l) lit.a), din

Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completări

ulterioare, propune spre aprobare urmatoarea

HOTARARE:

Art.l. Se acorda dreptul de acces si utilizare a drumurilor de exploatare si comunale pentru

S.C. STEPTRANS S.R.L, cu sediul in satul Dragesti, comuna Tatarasti, județul Bacau, in vederea

exploatarii si transportarii de agregate minerale din albia raului Trotus, perimetrul Statie Urechesti

situata in extravilanul comunei Urechesti, jud Bacau, pe durata Contractului de inchiriere incheiat
cu Administratia Bazinala Bacau, incepand cu data de 01.01.2023 si pana in data de 09.05.2026,
pe sectoarele de drum dupa cum unneaza:

- 1. drum de exploatare care face legatura intre Statia Urechesti (balastiera) si albia raului
Trotus;

- 2. drum comunal cunscut si sub denumirea de „Soseaua Veche", care face legatura intre
Statia Urechesti (balastiera) si drum comunal denumit „ strada Regina Maria” ;

- 3. drum comunal denumit „strada Regina Maria „ care face legatura cu drumul national
„DN 1 IA” .

Art.2. Dreptul si obligația de acces in favoarea S.C. STEPTRANS S.R.L. constau in:
a) dreptul de a avea acces la drumul de exploatare din perimetrul statiei Urechesti si de a-l utiliza
pentru accesul mașinilor si utilajelor .

b) obligatia de a efectua, in limitele legii, orice lucrari pentru asigurarea mentenantei pe toata
durata utilizarii acestora, fara schimbarea destinatiei drumului de exploatare si cu afectarea in cea
mai mica masura a circulatiei publice pe acest drum.

c) obligatia de a stropi cu apa partea de carosabil tranzitata ori de cate ori este necesar pentru
evitarea ridicarii prafului in aer, in special in zona caselor de locuit.



Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Urechesti, dl Talaba Nicolae, sa semneze acordul de

reabilitare a drumului de exploatare cu SC STEPTRANS SRL.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica celor interesati prin grija secretarului general al comunei

Urechesti.

Secretar general
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