
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

H  O  T  A  R  Â  R  E 
 
cu privire la  :  însusirea propunerii de încadrare în categoria functionala 
a drumurilor comunale a unui drum de exploatare situat pe raza 
administrativ-teritoriala a comunei Schitu, judetul Olt, precum si 
modificarea lungimii unui drum comunal existent 
    
 
Având  în vedere : 
 
-expunerea  de motive  cu privire la Proiectul  de hotarâre nr.272 din 
16.01.2008; 
-adresa nr.2774 din 06.11.2007 a Consiliului Local al comunei Schitu si 
înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.8257/10.12.2007, privind 
încadrarea în categoria functionala a drumurilor comunale a unui drum de 
exploatare situat pe raza administrativ-teritoriala a comunei Schitu, precum si 
modificarea unui drum comunal existent; 
-Hotarârea Consiliului Local al comunei Schitu nr.24 din 30.11.2007 
privind încadrarea în categoria functionala a drumurilor comunale a unui drum 
de exploatare situat pe raza administrativ-teritoriala a comunei Schitu, judetul 
Olt, precum si modificarea lungimii unui drum comunal existent; 
-raportul nr.276 din 17.01.2008 al Directiei Tehnice; 
-raportul nr.657/29.01.2008  al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea  
urbanistica, realizarea  lucrarilor publice, ecologice si protectia  mediului, 
conservarea  monumentelor istorice si de arhitectura; 
-raportul nr.659/29.01.2008  al Comisiei  pentru administratie publica,juridica, 
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu cetatenii ; 
-prevederile  art. 8,11,12 si art.13 din  Ordonanta Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 



 
În temeiul  dispozitiilor  art. 97 alin.(1) din Legea  administratiei  publice 

locale nr.215/2001, republicata,  
 
 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT  adopta prezenta hotarâre :  
 
                                                 
Art.1 Se însuseste  propunerea de încadrare în categoria functionala a 
drumurilor comunale a unui drum de exploatare situat pe raza administrativ-
teritoriala a comunei Schitu, judetul Olt, precum si modificarea lungimii unui 
drum comunal existent, prezentate în anexele 1 si 2 care fac parte integranta 
din prezenta hotarâre . 
Art.2 Prezenta hotarâre  se comunica Directiei Tehnice pentru aducere la 
îndeplinire, Consiliului Local al comunei Schitu, Presedintelui Consiliului 
Judetean Olt si Institutiei Prefectului - judetul Olt. 

 
 
 

 PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 
 
 

   CONTRASEMNEAZA 
SECRETARUL JUDETULUI 

                                                                                Marin DOBRE 
 
 
 
 

SLATINA,31.01.2008 
Nr.3 
DM/2ex. 
 
 
 
 


