
ROMANIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARARE 
privind insusirea propunerii de modificare a incadrarii unor drumuri, din drumuri vicinale in drumuri comunale, 

apartinand comunei Noslac, Judetul Alba 
 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 22 iulie 2010; 
Luand in dezbatere: 
- Proiectul de Hotarare inregistrat sub numarul 111 din 07.07.2010; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind insusirea propunerii de modificare a incadrarii unor 

drumuri din drumuri vicinale in drumuri comunale, apartinand comunei Noslac, Judetul Alba; 
- Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr.8353/07.07.2010 la proiectul de hotarare privind insusirea 

propunerii de modificare a incadrarii unor drumuri din drumuri vicinale in drumuri comunale; 
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare urbanistica, organizarea si 

amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului judetului;  
- Hotararea Consiliului local al comunei Noslac, nr.23/29.04.2009 privind propunerea de modificare a 

categoriei functionale de "drum vicinal" in "drum comunal", pentru 3(trei) drumuri vicinale ; 
Avand in vedere prevederile: 
- Art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si 

completarile 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 A R A R E 
 

Art.1. Se insuseste propunerea Consiliului local al comunei Noslac de incadrare a unor drumuri vicinale in 
categoria functionala de ‘’drum comunal’’ , avand datele de identificare cuprinse in anexa -  parte integranta a prezentei  
hotarari. 

Art.2. Incadrarea in categoria functionala de ‘’drum comunal’’ a drumurilor vicinale prevazute la art.1, se va 
face prin Hotarare a Guvernului, dupa avizarea propunerii de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. 

Art.3. La data aprobarii Hotararii de Guvern, Inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei 
Noslac, se modifica si se completeaza in mod corespunzator. 

Art.4. Presedintele Consiliului judetean Alba prin directiile din aparatul de specialitate, va duce  la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul oficial al judetului Alba si se comunica : 
- Institutiei Prefectului - Judetul Alba; 
- Directiei tehnice  si  Directiei juridice si administratiei publice; 
- Primariei comunei Noslac; 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H118.pdf



