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Din 31 octombrie 2019

Privind aprobarea efectuárii lucrárilor de intre(inere a ganlului, din dreptul imobilului situat in
Comuna Izvoru Crigului, Sat Nadáq, nr. 166

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in gedinta de lucru
extraordinará din data de 3 1 . 1 0.201 9

Avánd in vedere :

- cererile cu nr. 1656 din 10,10.2019 qi 1735 din 28.10.2019, a numitului Bobig Iuliu, prin care
solicitá efectuarea de cátre acesta a lucrárilor de intrelinere a ganfului, pe o lungime de 165 m, aflat pe
domeniul public, situat in dreptul imobilului din Comuna lzloru Criqului, Sat Nadág, nr. 166, pe
cheltuiala acestuia.

in conformitate cu prevederile :

- Hotátárea nr,47 din2018 a Consiliului Local Izvoru Crigului,
- OUG nr.57 l2019 codul administrativ

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 1742 din 28.10.2019 al compartimentului de

specialitate 9i Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.III din cadrul Consiliului local ;

Ín temeiul drepturilor conferite prin art. l29 OUG nr. 57 l2019 codul administrativ,

Art. 1.

numitul Bobog
jude{ul Cluj.

Ayt. 2, Prin grija secretarului comunei Izvoru Crigului
termenul prevázut de lege cátre :

- Institu{ia Prefectului Judetului Cluj,
- Publicat pe site-ul Comunei Izvoru Crisului
- BobogIuliu

CONSILruL LOCALAL COMUNEI IZVORU CRI§ULUI
adopta prezentaH O T A R A R E :

Se aprobá efectuarea lucrárilor de intrelinere a 9anlului aflat pe domeniul public, de cátre

Iuliu, gan{ situat in dreptul imobilului din Comuna lzvoru Crigului, Sat Nadág, nr, 766,

prezenta hotáráre se comunicá in

PRE§EDINTE DE
BoBo§ sILvru

ECRETAR AL COM
OLTEAN GAB

Voturi,, Pentru " :Voturi ,, impotrivá ') -
,, Abtineri l' :

,rWrrroRu cRI§uLuI

rrIoAN

Prezentahotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG nr. 57 l2019 codul administrativ :

Nr. consilieri in functie 1l
Nr. consilieri prezenli = 10
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