
                          
 
 
 
 

 H  O  T  A  R  Â  R  E                    
 
cu privire la  : însusirea  propunerii de încadrare a unui    drum local în 
categoria de drum  comunal   
 
Avind  in vedere : 
 
-expunerea  de motive  cu privire la proiectul  de hotarâre; 
-raportul nr. 1672/22.03.2005 al Directiei  pentru  Administrarea  Drumurilor  
si Urbanism ;  
-prevederile   art. 8, 12 si 13 din  Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-adresa nr.481 din 16.03.2005  a Consiliului local Oboga privind propunerea 
de încadrare a unui drum local in categoria de drum comunal ; 
-avizul nr.1851/29.03.2005 al Comisiei pentru buget-finante; 
-avizul  nr.1856/30.03.2005  al Comisiei pentru urbanism; 
-avizul  nr.1852/29.03.2005  al Comisiei  juridice; 
În temeiul  dispozitiilor  art.109 alin.(1) din Legea  administratiei  publice locale 
nr.215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare  
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT  adopta prezenta hotarâre :   
                                                        
Art.1. Se însuseste  propunerea de încadrare  in categoria  de drum comunal 
a drumului local prezentat în anexa  care face parte integranta din prezenta 
hotarâre . 
Art.2 Prezenta hotarâre  se comunica Directiei pentru Administrarea 
Drumurilor si Urbanism pentru aducere la îndeplinire, Consiliului local Oboga , 
Consiliului local Morunglav  si Prefecturii  judetului  Olt. 
 
 
                           PRESEDINTE 
                        Jenel    COPILAU 
 

                                                         
CONTRASEMNEAZA               

                                               Secretarul General  al Judetului 
          Marin  DOBRE.                                                     
  

SLATINA, 31.03.2005 
Nr. 34 
NI/DM/ 2 ex. 
 

 
 



 
 
CONSILIUL  JUDETEAN  OLT                                   ANEXA 
                                                                       la  Hotarârea C.Jud.Olt 
                                                                         nr. 34   din  .03.2005      
 
 
                       DATELE    DE   IDENTIFICARE  
  
a  drumului local situat raza  comunelor Oboga si  Morunglav judetul  Olt, 
propus a fi  clasat ca drum  comunal 
 

Denumire 
drum 
clasat 

Drumul din care 
provine 

Traseul  drumului Pozitii 
kilome 
trice 

Lungime 
(km) 

DC 2A 
 
 
 
 
 
 
 

Ulita Linia Mare 
Pielmus-De742-
De 1723 

Oboga(DJ 643)-Ulita 
Linia Mare-
Pielmus,De742 pâna la 
Râul Oltet si în contiare 
pe teritoriul satului 
Morunglav –De 1723 
pâna la DJ644  

0+000-
4+645 

4+645 

   Pozitia 0+000 a drumului local propus pentru clasare se afla la km 37+000 a 
drumului judetean DJ 643 din comuna Oboga si limita lui se afla la km 27+550 
al drumului judetean DJ 644 din satul Morunglav. 
Lungimea drumului propus ca drum comunal este de 4,645 km.  
Pe raza comunei Oboga drumul porneste din drumul judetean DJ 643 este 
pietruit pe 0,800 km iar restul de 2,860 km pâna la firul Râului Oltet este drum 
de exploatare De 742  din pamânt. Pe teritoriul comunei Morunglav drumul 
porneste de la firul Râului Oltet ca drum de exploatare De 1723 din pamânt în 
lungime de 0,985 km si se termina în drumul judetean DJ 644. 
Latimea drumului este de 6 m , starea tehnica a carosabilului fiind foarte 
deteriorata. 
Accesul peste Râul Oltet se face prin albia râului , prin vad unde apa are 
adâncimea de 0,30-0,50 m pe o lungime de 100 m unde se circula cu atelaje, 
tractoare si cu piciorul. 
               
                PRESEDINTE 
              Jenel  COPILAU                                                                                

                                                                     
CONTRASEAZA 

                                                              Secretarul General al Judetului              
                                                                             Marin  DOBRE 
 
 

            DIRECTOR  EXECUTIV 
                               Iliuta    NECA 
 NII/MD/2ex. 



 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 


