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HOTĂRÂRE 
privind însuşirea propunerii de  prelungire a drumului judetean DJ 106M, cu 450 m, 

 in intravilanul localitatii Cut 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2009; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre inregistrat sub nr. 213 din 22 octombrie 2009; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea propunerii de  prelungire a drumului 

judetean DJ 106M, cu 450 m, in intravilanul localitatii Cut; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 13063/12.10.2009 la proiectul de hotărâre privind 

însuşirea propunerii de  prelungire a drumului judetean DJ 106M, cu 450 m, in intravilanul localitatii Cut; 
Vazand avizul favorabil al Comisiei de spacialitate nr.2  - "Comisia de amenajarea teritoriului, 

urbanism, infrastructura si mediu; 
Având în vedere prevederile: 
- Art.12 şi 13 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

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

completarile ulterioare; 
- Art. 91 – al.(1) lit.’’c’’ si al.(5) lit.’’a’’, pct.12 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, 

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

locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă însuşirea propunerii  de  prelungire a drumului judetean DJ 106M, cu 450 m, in 

intravilanul localitatii Cut,  cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 
Art.2. Încadrarea în categoria funcţională de drum judetean prevăzut la art.1 se va face prin Hotarare a 

Guvernului după avizarea propunerii de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii 
Art.3. La data aprobării Hotărârii de Guvern prevăzută la art.2, Inventarul bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al comunei Cut se completează în mod corespunzător. 
Art.4.  Direcţia tehnică din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei tehnice  si Directiei juridice si cancelariei din cadrul Consiliului judeţean  Alba; 
- Primăriei comunei Cut. 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H196.pdf

