
JUDETUL NE.LMT
CONSILIUL LOCA], GIROV

^f,.,";i,1fi.1,1,privind aprobarea ocuperii defiritive a suprafelei de 1lmp ,pentu ampiasarea stdlpilor elecrrici
in extravilanul satului Girov ,comuna Girov, judelul Neam! pe marginea drumului nalional a DN

15D qi a drumului de exploatare DE790 qi acordarea dreptuiui de acces necondilionat al
personalului de exploatare ,intreinere qi i[tervenlii de la depozitui judelean de deqeuri

nepericuloase Girov, sau a unui agent economic specializat ,desemaat de citre Consiliul
Judelean Neaml ,pent intervenlii la releaua de iluminat proiectatA a iniersecliei dintre drumul
nalional a DN 15D 5i a drumul de erploatare DE790 pe toata durata de existenF a obiecrir,ului

Consiliul Local ai comuei Girov, judetul Neamt.
Vdzand adresa Consiliului Judelean Neaml inregistrati cu nr.607125.01 2OI7 pin cdte

se solicita aprobarea ocuptuii definitive a suprafelei de 11mp ,pentru amplasarea stalpilor
elect ci in extravilanul satului Girov ,comuna GiovJ judelul Neaml pe marginea dtumului
nalional a DN 15D 9i a drumului de exploalare DE790 ;i acordarea &eptului de acces
necoqdilionat ai personalului de exploatare ,inhelinere !i inieneltii de la depozitul judelean de
degeuri nepericuloase Girov, sau a unui agent ecooomic specia-lizat ,desernnat de cltre Coflsiliul
Judetean Ncamt ,pentru intervenlii la releaua de iluminat proiects1a a i0te6ectiei dinte drumul
nalional a DN 15D gi a drumul de exploatare DE790 pe ioata durata de ex isrenla a obiectilului..

Examinand documentatia anexata si expunerea de motive a primanrlui comLinei.
Luand act de rapoftul comisiei de specialitate.
In temeiul dispozitiilor a:t. 36 alin. 1, 2 qi , ale art. 45 alin. 6 din Legea llr. 21512001 privhd
Admiaistatia Publica Locala, republicata cu m dificarile ulterioare .

HOT.{RASTE:
An. 1. Se aproba ocuparea definitivd a suprafelei de 11mp ,pentm amplasarea stalpilor

elect ci in extravilanul satului Girov ,comuna Girov, judelul Neam! pe marginea drumului
nalicial a DN 15D !i a drumului de exploatare DE790.

A-n.2. Se aprobZt acordarea dreorulu de acce: necondiLionar al pe.sonaluhl. de exploatare
,intuelinele !i inteNenlii de la depozitul judelean de deEeuri nepericuloase Giror, sau a unui
agent economic specializat ,desemnat de cdtre Consiliul Judelean Neam! ,pentru intervenlii la
refeaua de iluminat proiectatd a intersecliei dinte drumul nalional a DN 15D qi a drumul de
exploatare DE790 pe toatA duata de existe4i a obiectilului.

Art. 3- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor fi instilutiilor
interesate.

Contasemneazd.
Secretar delegat,

DascAlu Elena Lummila
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