
H  O  T  Ă  R  Â  R  E

            cu privire la  : însuşirea  propunerii de încadrare a unui  drum
                                           local în categoria de drumuri comunale

Având  în vedere :

-expunerea  de motive  nr.  1970 din 11.03.2009  cu privire  la  Proiectul   de 
hotărâre nr. 1971 din 11.03.2009;
-adresa nr. 720 din 05.03.2009   a Consiliului Local Studina privind documentaţia 
de clasare a uliţelor  şi  drumurilor  de exploatare de pe raza comunei  Studina 
,înregistrată la Consiliul Judetean Olt sub nr. 1828/ 09.03.2009;
-Hotărârea Consiliului Local Studina nr.10/21,02.2009 cu privire la încadrarea 
unui  drum  local  de  pe  raza  administrativ  –  teritorială  a  comunei  Studina  în 
categoria de folosinţă a drumurilor comunale ;
-raportul nr.1972  din 11.03.2009 al Direcţiei  Tehnice şi  Investiţii ; 
-raportul nr.3143 din 21.04.2009 al  Comisiei  pentru studii  economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat  al 
judeţului;
-raportul nr.3147 din 21.04.2009  al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 
urbanistică,  realizarea   lucrărilor  publice,  ecologie  şi  protecţia   mediului, 
conservarea  monumentelor istorice şi de arhitectură;
-raportul  nr.  3149  din  21.04.2009  al  Comisiei   pentru  administraţie  publică, 
juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor   omului  şi  relaţii  cu 
cetăţenii ;
-prevederile  art. 8 lit.(a), art. 12 şi 13 din  Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea  administraţiei  publice 
locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

             CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta hotărâre : 



                                                       
             Art. 1. Se însuşeşte  propunerea de încadrare  în categoria  de drumuri 
comunale  a drumului  local  prezentat  în  anexa care  face parte  integrantă  din 
prezenta hotărâre .

             Art. 2. Drumul  comunal menţionat la art.1 va fi încadrat în categoria 
funcţională a drumurilor comunale cu indicativul  DC 139 A. 

             Art. 3.  Prezenta hotărâre  se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii 
pentru aducere la îndeplinire, Consiliului Local Studina, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt.

                  PREŞEDINTE
                Paul STĂNESCU

            CONTRASEMNEAZĂ
                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                 Marin   DOBRE

SLATINA/ 23.04.2009
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CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                          ANEXA 
                                                                                    la Hotărârea CJ Olt nr.42/23.04.2009
                                                                        

                                        DATELE    DE   IDENTIFICARE 
a  unui drum local  situat  pe raza administrativ-teritorială a comunei  Studina 

judeţul  Olt , propus a fi clasat ca drum  comunal

Denumire 
drum clasat

Drumul din care provine Traseul  drumului Poziţii km Lungime
(km)

DC 139 A -uliţă  Studiniţa(  Chirea  , 
Floarea , Barbu, Costina)
-uliţă   Studiniţa linie 6 (Ţenică 
Dumitru ,Tudor Ion)
- uliţă Studiniţa (Dincă , 
Nicolae, Ştefănache, Maria)
-De 2 , De 81 , De 80 , De 93 
-uliţă Studina (Biserică , 
Şerban , Crăciun , Ştefănescu 
Gheorghe) 

Studiniţa DN 54(km16+100),
uliţă Studiniţa(Chirea Floarea), 
uliţă Studiniţa linie 6(Tenică 
Dumitru),
uliţă Studiniţa(Dincă Nicolae) , 
De 2,până în pădure, De 81 , De 
80, leagă pădurea de fostul IAS 
Studina, De 93 –Biserica 
Studina, uliţă Studina 
(Biserică,Şerban Crăciun, 
Ştefănescu Gheorghe)ajunge în 
DC 139 (km 1+200)Studina . 

0+000-5+750 5,750 

     
   Drumul are pe raza comunei Studina o lungimea de 5,750 km şi se compune din:  uliţă 
Studiniţa( Chirea , Floarea , Barbu, Costina),uliţă Studiniţa linie 6 (Ţenică Dumitru ,Tudor Ion) , 
uliţă Studiniţa (Dincă , Nicolae, Ştefănache, Maria)De 2 , De 81 , De 80 , De 93 ,uliţă Studina 
(Biserică , Şerban , Crăciun , Ştefănescu Gheorghe) şi continuă până la intersecţia cu drumul  
comunal DC 139 (km 1+200) Studina.
                                      

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                             Marin DOBRE

 DIRECTOR  EXECUTIV                                          Şef Serviciu Tehnic,Investiţii
           Iliuţă    NECĂ                                                          Elena ŢONEA
                                                                             
                                                           

A.E./A.E./2ex


