JUDETULCOVASNA
COMUNA ARCU$
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA

mr.Lyzors

privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizafiei privind efectuarea de s6p6furi pentru
lucrdrile edilitare executate pe dorneniul public sau privat al comunei Arcug
Consiliul local al comunei Arcug, judeful Covasna,
intrunit in qedinta sa ordinard ain'3L.OZ.ZOtA,
analizdr,d Expunerea de rnotive

gi

Proiectul de hotdr6re inifiate de primarul comunei Arcuq privind aprobarea

Regulamentului pentru emiterea Autorizaliei privind efectuarea de sdpdturi pentru lucr[rile
edilitare executate pe domeniul
public sau privat al cornunei Arcug,
vdz6nd HCL nr.28126.04.2018 privind aprobarea Itegulamentului pentru emiterea Autorizaliei
privind efectuarea
de sip[turi pentru lucrdrile edilitare executate pe domeniul public al comunei Arcuq,
avdnd in vedere raportul cornisiilor de specialitate din cadrul consiliului local avizul
secretarului comunei ArcuE,
,

respectiv raportul cornpartimentului de resort,
findnd cont de prevederile:

-Legii w.27312006 privind finanfele pubiice locale, cu rnodificdrile gi complet6rile
ulterioare,
-OG nr.43l1997 privind regimul drumurilor, republicatd, cu modificarile qi
completarile ulterioare,
-Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu rnodificdrile qi cornpletarile ulterioare,

-oG w.2/2001 privind regimul juridic al contravenfiilor, cu modificdrile qi complet6rile
ulterioare,

-HCL nr.6212017 privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pe anul 2018, cu rnodificarile
qi co,rplet[rile
ulterioare,
-Legea nr.21311998 privind bunurile proprietate public6, cu modificarile gi completdrile
ulterioare,

-kgii

nr' 21512001privind administrafia public[ local6, republicatd, cu rnodificarile

;i

cornpletdrile ulrerioarc,

-art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenla decizional6 in adrninistrafia publica, republicat6,

interneiulart.36alin.(l),alin.(2)lit.c)$id.),alin.(6) lit.a.)pct.13-t4,alin.(g),art.45 siart.ll5alin.(l)lir.b)din
Legea nr'21512001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu rnodificirile
qi cornpletiLrile ulterioare,

HOTAnAgTE:
Art'l'Se aprobd Itegulamentul pentru
executate pe domeniul public sau privat
integrantd

erniterea Autorizafiei privind efectuarea de sapdturi pentru lucrdrile edrlitare

al comunei Arcuq, conform anexei la prezenta hotf,rare din care face parte

.

Art'2'incepand cu data intrdrii in vigoare a prezentei hotirari se abrogr HCL2g/26.04.20lgprivind
aprobarea
Regulamentului pentru emiterea Autorizafiei privind efectuarea de srpdturi pentru
lucririle edilitare executate pe
domeniul public al cornunei Arcug

.

Art'3'cu

aducerea

la indeplinire a prezentei hotdr6ri
se insarcineaza primarul gi
viceprimarul

respectiv compartimentul
de contabilitate gi de impozite
gi taxe locale din cadrur primdriei
com.Arcug.

arcuq,lajl.o7.2018
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com.Arcug,

