
RoMÁNlA
JL]DETUL CLUJ

coMUNA lzvoRu CRI§ULUI
coNslLIUL LocAL _

HoTÁRAREANr.40
Din 22 octombrie 2020

privind aprobar€a executárii lucrárilor pe domeniul püblic / privat al comunei Dentru
execuaarea lücláriloi de amenajare pisaá dc biciclete intre localitateg Izvoru Cri§ului ;i §aula,

Comuna Izvoru Crigului, judelul Cluj, cuprinse in certiÍicatul de urbanism nr. 132 /
19.o2-20l9

Consiliul local aI comunei Izvorrr Crigului , judetul Cluj, intrunit in §edinla de lucru
extraordinaú din data de 22.10.2020.

AnalizándI
- certificatul de urbanism nr. l32l 19.02.2019 emis de Consiliului Judelean Cluj, cu privire

la executárea executárii lucrá lor pe domeniul public / privat al Comunei pentru executalea
lucrárilor de amenajare pistá de biciclete intre localitatea lzvoru Cri9ului 9i §aLrl4 comuna Izvoíu
cri§ului, iudetul Clui,

Avánd in vedere prevederile:

-H.G. rr1.9072016 ,privind etapele de elaborare §i conlinutul - cadru al documentaliilor
tehnico - ecoDomice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finaDlate din fonduri publice;

- o.U.G.57l20I9 privind codul administrativ
Avánd in vedere Raportu] de specialitate nr. 1452 l 19.10.2020.

in temeiul drepturilor conferite prin o.U.c. 57120l9 privind codul administrativ

CoNsILruL LOCALAL CoMaNEI IZVoRa cRISaLu adoptd prczenta
EoTÁRÁRE

Art.l. Se aprobá executarea lucrárilof pe domeniul public / privat al comunei pentru
amenajare pistá de biciclete intre localitatea Izvoru cri§ului §i §aula, Comuna Izvoru Criqului,
judetul cluj, cuprinse in certiflcatlrl de urbanism r'l. l32 / 19.02.2019-

Art 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilol píezentei hotárári §e iúcredinleazá Primarul
comunei IZVORU CRI§ULUI §i compartimentul de specialitate din cadrul instituliei.

Art 3. Prin grija secretarului comunei tZvoRU cN§ULu prezenta hotánale se comunicá
comunicá in temenul prevázut de lege cátre :

Institutia Prefectului J
primarul comunei Izv

compaftimentului de specialitate 1'
PR!§EDINTE DE §EDplT^ ;'l */

ZsIGozsoL"I z./1 \[I

SECRETAR GENdá AL COMUNEI
rzVoRU ÉRI§ULUI

OLTEAN GAPRIEL IOAN

Prczenla hotáíár€ a fost adoptalá cu oUG ní 57 /2019 coduladministrativ:
l0Nr. consilieri in tilnctic = l l

Voturi ,, impoEivá "
,,Ahineri"

0
0

Nr. consilieri prezenti = l0


