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HOTARARE 
privind insusirea propunerii de schimbare a incadrarii drumului judetean 

DJ 750F : DN75 – Posaga de Jos din categoria functionala « drum judetean » in categoria 

functionala de « drum comunal » 

 

 Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara din 9 decembrie 2005; 

 Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind insusirea propunerii de  

schimbare  a incadrarii drumului judetean DJ 750F : DN75 – Posaga de Jos din categoria 

functionala de « drum judetean » in categoria de “drum comunal ”; 

-     Proiectul de hotarare inregistrat sub nr.281 din 22 noiembrie 2005  

- Raportul nr.12500/22 noiembrie 2005 al Directiei Tehnice la proiectul de hotarare  

privind insusirea propunerii de schimbare a incadrarii drumului judetean DJ750F : DN75 –

Posaga de Jos din categoria functionala de « drum judetran » in categoria functionala de « drum 

comunal » 

- Propunerea Consiliului local al comunei Posaga cuprinsa in hotararea nr.73 din 21  

noiembrie 2005. 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 –« Comisia de amenajarea  

teritoriului, urbanism, infrastructura si mediu ; 

Avand in vedere prevederile art.12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 

 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si  

prevederile articollui 104-(2) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu  

modificarile si completarile ulterioare adopta prezenta 

 

H O T A R A R E 
 

Ar.1. Se insuseste propunere de schimbare a incadrarii drumului judetean DJ750F : DN75 – 

Posaga de Jos din categoria functionala de « drum judetean » in categoria  

functionala de « drum comunal », drum identificat in planul de incadrare in zona, anexa la 

Hotararea Consiliului local al comunei Posaga nr.73/21 noiembrie 2005. 

Art.2. Prezenta hotarare va sta la baza initierii in conditiile legii, a proiectului de Hotarare  

a Guvernului. 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Judetului Alba si se comunica : 

- Institutiei Prefectului - Judetul Alba 

- Directiei Tehnice din cadrul Consiliului  Judeteaan Alba 

- Primariei comunei Posaga. 
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