
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind aprobarea propunerii de incadrare in categoria functionala de “drum judetean” a drumului

comunal DC 47

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta extraordinara in data de 29 iunie 2006;
Luand in dezbatere:

       - Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind  aprobarea propunerii de incadrare in
categoria functionala de “drum judetean”  a drumului comunal DC 47 ;
       - Proiectul de hotarare privind  aprobarea propunerii de incadrare in categoria functionala de “drum
judetean”  a drumului comunal DC 47 ;
       - Raportul nr. 6888  din data de  22.06.2006 al Directiei tehnice referitor la proiectul
de hotarare  privind aprobarea propunerii de incadrare in categoria functionala de “drum judetean”  a
drumului comunal DC 47.
      - Adresa Primariei comunei Cut nr.906/2006 privind propunerea de incadrare in categoria
functionala de “drum judetean”  a drumului comunal DC 47.
          Vazand:
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism,
infrastructura si mediu.

Avand in vedere prevederile
 - Art.8, 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;
 - Art.104-(1) lit.’’f’’ si 104-(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta:

HOTARARE

            Art.1. Se aproba  propunerea de incadrare a drumului comunal DC 47  DN1(Halta Cut) – Cut,
de pe teritoriul administrativ al comunei Cut, avand datele de identificare prevazute in anexa la
prezenta hotarare, in categotia functionala de ‘’ drum judetean ‘’ .

Art.2. Incadrarea in categoria functionala de ’’drum judetean’’ a drumului prevazut la art.1. se
va face prin Hotarare a Guvernului dupa avizarea propunerii de catre Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului.

Art.3. La data aprobarii Hotararii de Guvern prevazuta la art.2, Inventarul bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al judetului Alba se completeaza in mod corespunzator.

Art.4. Directia tehnica din cadrul aparatului propriu al Consiliului judetean Alba 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 din cadrul Consiliului judetean Alba ;
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