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  HOTARARE 
privind însusirea propunerii de încadrare în categoria functională de  

drum comunal a drumului vicinal : Lespezea– Runc – Scărisoara situat în  
comuna Scărisoara, judetul Alba 

 
 

Consiliul judetean Alba, întrunit în sedinta ordinara din   30 octombrie 2009;   
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 215/23.10.2009; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind însusirea propunerii de incadrare in categoria 
functională de drum comunal a drumului vicinal : Lespezean – Runc – Scărisoara, situat in comuna 
Scărisoara, judetul Alba; 
 - Raportul nr. 13.796 / 26.10.2009 al Directiei tehnice la proiectul de hotărâre privind însusirea 
propunerii de încadrare în categoria functională de drum comunal a drumului vicinal : Lespezea – Runc – 
Scărisoara, situat în comuna Scărisoara, judetul Alba. 
 - Hotărârea Consiliului local al Comunei Scărisoara nr.15 din 10.04.2009 privind propunerea de 
incadrare a drumului vicinal : Lespezea – Runc – Scărisoara, în categoria functională de drum comunal. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr,2 – Comisia dezvoltare urbanistică, 
organizarea si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului judetului. 
 Având în vedere prevederile: 
- art.12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările si 
completările ulterioare: 
- Legii 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare; 
- art.91-(1) lit.„c” si art.91-(5) lit.„a”, pct.12 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare. 
In temeiul prevederilor art.97- (1) si art.115-(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta: 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art.1. Se însuseste propunerea de încadrare în categoria functională de drum comunal a 
drumului vicinal : Lespezea – Runc – Scărisoara, situat în comuna Scărisoara, judetul Alba, având datele 
de identificare prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Încadrarea în categoria functională de drum comunal a drumului vicinal prevăzut la art.1 
se va face prin Hotărâre a Guvernului după avizarea propunerii de către Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii. 

Art.3. La data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern, Inventarul bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al comunei Scărisoara se modifică si se completează în mod corespunzător. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică: 
- Institutiei Prefectului - Judetul Alba; 
- Directiei Tehnice si Directiei juridice si cancelarie din cadrul Consiliului judetean Alba; 
- Primăriei comunei Scărisoara. 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H197.pdf

