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    R O M Â N I A                                                              
JUDEȚUL MUREȘ 

  COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL OGRA 

 
                                                                                       
 

HOTĂRÂREA NR.9 
Din 26 iulie 2016 

 
privind acordul Consiliului local al comunei Ogra cu privire la accesul cu 

vehicule de mare tonaj pe drumurile de interes public local DC 77,DE 
982,DE 986,DE 988,DE 993,DF 1018,DE 554,DE 557,DS 532,DE 2250,DC 

126 de pe raza UAT Ogra, al S.C. LANDMANIA S.R.L.Cristești precum și 

stabilirea condițiilor care vor sta la baza încheierii acordului de reabilitare 
a infrastructurii rutiere utilizată,administrată de Consiliul local Ogra 

 
 

Consiliul local al comunei Ogra,județul Mureș,întrunit în ședința ordinară din 
data de 26.07.2016, 

 
Văzând expunerea de motive nr.3624 din 12.07.2016 prezentata de Primarul 

comunei Ogra prin care se propune acordul Consiliului local al comunei Ogra cu 
privire la accesul pe drumurile de interes public local DC 77,DE 982,DE 986,DE 
988,DE 993,DE 554,DE 557,DS 532,DE 2250 a S.C.LANDMANIA S.R.L.Cristești 
precum și stabilirea condițiilor care vor sta la baza încheierii acordului de reabilitare a 

infrastructurii rutiere utilizate,administrată de Consiliul local Ogra; 
-Raportul de specialitate nr.3625 din 12.07.2016 întocmit de persoana cu 

responsabilități în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei Ogra; 

Având în vedere prevederile: 
-art.3 lit.a),art.5 lit.c),art.8 alin.(1) lit.a) și art.22 din O.G. nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor,republicată,cu modificările și completările ulterioare; 
-Legii  minelor nr.85/2003,cu modificările și completările ulterioare; 
-Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr.94/2009,modificată și 

completată; 
-Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările și 

completările ulterioare; 
 -art.36 alin.(1),alin.(2) lit.c) și alin.6 lit.a),pct.13 coroborate cu prevederile art.63 
alin.(5) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,republicată,cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Ținând cont de cererea depusă cu întreaga documentație de către 
S.C.LANDMANIA S.R.L. cu sediul în Cristești,str.Viilor nr.834,înregistrată sub 

nr.3153/10.IUN.2016,prin care solicită acordarea accesului pe drumurile comunale 
cu camioanele de mare tonaj; 
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 În temeiul art.45 alin.(1),art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale,republicată,cu modificările și completările ulterioare; 
 

h o t ă r ă ș t e: 
 
 Art.1.Se exprimă în mod favorabil acordul Consiliului local al comunei Ogra cu 
privire la accesul cu vehicule de mare tonaj pe drumurile de interes public local DC 
77,DE 982,DE 986,DE 988,DE 993,DF 1018,DE 554,DE 557,DS 532,DE 2250,DC 
126 de pe raza UAT Ogra al S.C.LANDMANIA S.R.L.Cristești. 
 Art.2.Se aprobă condițiile care vor sta la baza încheierii acordului de reabilitare 

a infrastructurii utilizate,administrată de Consiliul local Ogra;acord ce va fi încheiat 
între CONSILIUL LOCAL OGRA și S.C.LANDMANIA S.R.L,care are ca obiect de 
investiție Exploatare agregate minerale-deschidere balastieră,după cum urmează: 

(1) Masa totală maximă admisă a vehiculelor pe drumurile comunale utilizate 
(în tone)-38,00; 

(2) Întreținerea drumurilor comunale utilizate conform art.1. prin plombarea  
eventualelor gropi apărute și pietruirea și nivelarea lor; 

(3) Respectarea limitelor de proprietate ale proprietăților riverane drumurilor; 

(4) Eliminarea prafului produs de camioane sau alte utilaje prin udarea 
drumului ori de câte ori este necesar și implicit respectarea tuturor 

normelor legale prevăzute de Legile Mediului 
 Art.3. Se aprobă modelul-cadru de acord de reabilitare a infrastructurii rutiere 
utilizată pe raza UAT OGRA,administrată de Consiliul local Ogra,conform Anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Se împuternicește Primarul comunei Ogra-domnul Palaghie Marian să 

semneze Acordul prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre. 
 Art.5.Prezenta hotărâre precum și acordul de reabilitare a infrastructurii rutiere 
utilizată pe raza UAT Ogra,administrată de Consiliul local Ogra,vor sta la baza 
obținerii permisului de exploatare de către S.C.LANDMANIA S.R.L. de la Agenția 
Națională pentru Resurse Minerale Miercurea Ciuc. 
 Art.6.Nerespectarea condițiilor stabilite la art.2 din prezenta hotărâre atrage 

suspendarea temporară sau,după caz,rezilierea acordului încheiat,respectiv 
interzicerea accesului pe drumurile de interes public local prevăzute la art.1 cât și 
înștiințarea scrisă a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale Miercurea Ciuc. 
 Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Primarul comunei Ogra si persoana cu responsabilități în domeniul 
amenajării teritoriului și urbanismului 
 Art.8.Prezenta hotărâre se comunică ,prin grija secretarului comunei Ogra,la: 

- Instituția Prefectului-Județul Mureș 
-  Primarul comunei Ogra 
-  Persoana cu responsabilități în domeniul amenajării teritoriului și 

urbanismului 
- SC Landmania SRL Cristești 

- Spre afisare 
           

                                                                                   Contrasemnează 
         Președinte de ședinta,                                               Secretar,                                     

    Lanțoș Ioan                                          Crefelean Anicuța-Ramona 
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