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                                               H O T Ă R Â R E                                             
               privind aprobarea utilizării unor brazi, aflaţi pe păşunea ce aparţine domeniului privat 
al comunei Stulpicani, din locul numit Paltin, pentru protejarea malurilor în zonele cu risc ridicat 
la inundaţii aflate pe cursul pârâului Gemenea, comuna Stulpicani.            
 
 
 
                    Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava; 
                    Având în vedere:                  
                          -   Expunerea de motive a domnului Horgot  Vasile - viceprimarul comunei 
Stulpicani, judeţul Suceava, înregistrată la nr. 345 din 25.01. 2011; 
                          -   Raportul compartimentului de specialitate al primarului , înregistrat  la nr. 
345 din 25.01.2011; 
                          -   Raportul comisiei de specialitate a consiliului local nr.1, respectiv pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism;     
                    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera ,,d” , pct.13 , art.45  şi pe cele ale  
art.115, alin.(1), litera „b” precum şi art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 
                                               HOTĂRĂŞTE:   
 
 
                     Art. 1. Se  aprobă utilizarea unui număr de 15 brazi de pe păşunea ce 
aparţine domeniului privat al comunei Stulpicani, din locul numit Paltin, pentru protejarea 
malurilor în zonele cu risc ridicat la inundaţii, aflate pe cursul pârâului Gemenea, comuna 
Stulpicani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.            
                     Art. 2.  Viceprimarul comunei Stulpicani , prin compartimentele de specialitate, va  
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen , prin  
grija secretarului tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 
 
 
              Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemnează: 
                   Viorel  Tăutu                                                               Secretarul  
                                                                                    comunei  Stulpicani,judeţul Suceava 
                                                                                                    Liviu   Mihalea    
 
Localitatea: Stulpicani 
Data: 28.01.2011 
Nr. 5.- 

                                                                           



                                                                                                                       Anexa 
                                                                                                             la HCL. Nr.5/2011 
 
                 Obiectivele de interes local ce urmează a fi protejate la inundaţii cu material 
lemnos (brazi) , aflaţi pe păşunea ce aparţine domeniului privat al comunei Stulpicani, din 
locul numit Paltin. 
 
 

Nr. 
crt. 

              Obiectiv   
     (Grup locuinţe,zona) 

                 Adresa 
 

   Nr. brazi 
    utilizaţi 

1. „La Iurniuc”  Sat Gemenea,com.Stulpicani        3 
2. „La Marcel” Sat Gemenea,com.Stulpicani        5 
3. „La Ilie Soroceanu” Sat Gemenea,com.Stulpicani        2 
4. „La Flocea Gavril” Sat Gemenea,com.Stulpicani        5 
                           TOTAL      15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  


