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ROMANIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

  HOTARARE 
privind însușirea propunerii de modificare a încadrării  unui tronson din drumul comunal DC 137 : Poiana 

Vadului (DJ 750B) – Fagetu de Sus – Duduieni – Păstești, jud.Alba,  de la km 0+000 la km.2+500, din categoria 
funcţională de drum comunal  în categoria funcţională de drum judeţean 

 
Consiliul judetean Alba, întrunit în ședinta ordinara din data de 30  iulie 2009; 
Luând in dezbatere: 
-  Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 140 din 15 iulie 2009; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea propunerii de modificare a încadrării  unui 
tronson din drumul comunal DC 137 : Poiana Vadului (DJ 750B) – 

Făgetu de Sus – Duduieni – Păstești, jud.Alba, de la km 0+000 la km.2+500, din categoria 
funcţională de drum comunal în categoria funcţională de drum judeţean. 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Poiana Vadului nr. 26 / 2009. 
- Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr. 9160/ 14.07. 2009 la proiectul de hotărâre privind însușirea 

propunerii de modificare a încadrării  unui tronson din drumul comunal DC 137 : Poiana Vadului (DJ 750B) – Făgetu 
de Sus – Duduieni – Păstești, jud.Alba, de la km 0+000 la km.2+500, din categoria funcţională de drum comunal în 
categoria funcţională de drum judeţean. 

- Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2  - "Comisia dezvoltare urbanistică, organizarea şi 
amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului; 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările 

si completările ulterioare; 
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările 

ulterioare; 
- Art. 91 - (1) lit."c" si alin.5 lit.”a” pct.12 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 97 –(1) si 115 – (1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta : 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.1. Se însușește propunerea de modificare a încadrării  unui tronson din drumul comunal DC 137 : Poiana 

Vadului (DJ 750B) – Făgetu de Sus – Duduieni – Păstești, jud.Alba, de la km 0+000 la km.2+500, din categoria 
funcţională de drum comunal în categoria funcţională de drum judeţean cu datele de identificare prevazute în anexa la 
prezenta hotarare. 

Art.2. La intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind încadrarea unui tronson din drumul comunal DC 
137 : Poiana Vadului (DJ 750B) – Făgetu de Sus – Duduieni – Păstești, jud.Alba, de la km 0+000 la km.2+500, din 
categoria funcţională de drum comunal în categoria funcţională de drum judeţean, Inventarul bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al judetului Alba se completează în mod corespunzător. 

Art.3. Președintele Consiliului județean Alba, prin Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judetului Alba și se comunică : 
- Institutiei prefectului - judetul Alba; 

            - Directiei tehnice si Directiei juridica si cancelarie din cadrul Consiliului judetean  Alba; 
- Primăriei comunei Poiana Vadului. 
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