ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea propunerii de modificare a traseului actual al DN 15B de la km 44+980 la km
47+850, lungime = 2+870 km, prin ruta ocolitoare intersecţie Str. Mihai Eminescu cu str.
Castanilor, până la intersecţie Str. Castanilor cu str. Ştefan cel Mare, lungime = 4+453 km
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de Expunerea de motive nr. 22109 din 15.12.2016 înaintată de Primarul
oraşului Tîrgu Neamţ, precum și Raportul de specialitate al Compartimentului Transporturi din
cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamţ.
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu
Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „c”, ale art. 45 alin (3) şi ale art. 115, alin. 1,
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă propunerea de modificare a traseului actual al DN 15B de la km 44+980 la
km 47+850, lungime de 2+870 km, prin ruta ocolitoare intersecţie Str. Mihai Eminescu cu str.
Castanilor, până la intersecţie Str. Castanilor cu str. Ştefan cel Mare, lungime de 4+453 km;
Art. 2. Modificarea traseului respectiv se operează de la data emiterii avizului conform al
Ministerului Transporturilor.
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul oraşului
Tîrgu Neamţ, prin serviciile din subordine.
Art.4 Secretarul orașului Tîrgu Neamţ , prin Compartimentul Administraţie Publică Local , va
asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.
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