
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.4550  din  10.06.2009   cu  privire  la  Proiectul   de 
hotărâre nr.4551 din 10.06. 2009;
-   Hotărârea  Consiliului  Local  Vîlcele nr.  26  din  20.05.2009  cu  privire  la 
clasarea unor drumuri locale situate pe raza administrativ – teritorială a comunei 
Vîlcele în categoria de folosinţă a drumurilor comunale , comunicată cu adresa 
nr.1485/21.05.2009,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Olt  sub  nr. 
4035/22.05.2009;
-  raportul nr. 4552 din 10.06.2009 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii ; 
-   raportul nr.  5028   din  24.06.2009  al  Comisiei  pentru  studii  economico  - 
sociale, buget–finanţe , integrare europeană , administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului ;
- raportul nr.5030  din 24.06.2009 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică  ,  realizarea  lucrărilor  publice  ,  ecologice  şi  protecţia  mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;
-  raportul nr.5033  din  24.06.2009 al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  , 
juridică  ,  apărarea ordinii  publice ,  respectarea drepturilor  omului  şi  relaţii  cu 
cetăţenii ;
- prevederile  art. 8 lit.(a;c), 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 92 A.
 
     Art.3  Prezenta hotărâre  se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii  pentru 
aducere  la  îndeplinire,  Consiliului  Local  Vîlcele  ,   Preşedintelui  Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt.
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