ink

ROMANIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA OSICA DE SUS
Adresa: «tr. Retniblicii, nr. 70. cod postai 237310
Telefon: 0249-418 064: Fax: 02A9 417 910:
,iiriinariao8icadeBU8.ro: e-mail: priinar@iwimaria<»icadesitt.ro

HOTARARE
c u PRIVIRE LA APROBAREA ÎNCADRĂRII UNOR DRUMURI LOCALE DE PE RAZA ADMINISTRATIVTERITORIALA A COMUNEI OSICA DE SUS , JUDEŢUL OLT , ÎN CATEGORIA FUNCŢIONALĂ DE DRUMURI
COMUNALE

Având în vedere :
- expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre nr:4207/16.10.2012 ,
referitor la clasificarea drumurilor locale de pe raza administrativ-teritorială a comunei Osica de Sus ,
judeţul O lt;
- raportul nr: 217/17.01.2017 , întocmit de către compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, din care rezultă necesitatea clasificării drumurilor respective în
drum communal pentru a putea fi cuprins în programe de întreţinere , reparare şi modernizare , acest
drum avand o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economică a comunei ;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local ;
Ţinând cont de prevederile art.8 alin.l , lit.a) , (i) şi alin.2 ca şi ale art 13 din O.G.
nr:43/1997(rl) privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul art.36 alin.2 , lit.c), alin.6 , lit.a), punctul 13 şi a art.45(l) coroborat cu art. 115(1),
lit.b) din Legea nr:215/200l(rl) privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS ,
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Se aprobă încadrarea în categoria funcţională de drum comunal a drumurilor locale
prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Drumurile locale menţionate la art.l vor fi încadrate în categoria funcţională a drumurilor
comunale cu indicativul DC 82 C .
Art.3. Prin grija compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
se vor face demersurile necesare pentru actualizarea anexelor la H.G. nr.540/2000 privind aprobarea
încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise
circulaţiei publice , în conformitate cu prevederile art. 13 din O.G. nr.43/1997(rl) , cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentului de urbanism în vederea aducerii la
îndeplinire , Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Olt precum şi Instituţiei
Prefectului-Judeţul O lt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, M arin.
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
Marin DRAGOMIR
Nr:2/30 ianuarie 2017
NOTĂiPrezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru
prezenţi.

din tota

11/Tonsilieri

ANEXA la
H.C.L. nr:2/ 2017

DATELE DE IDENTIFICARE
a unor drumuri de interes local care se încadrează în categoria fiincţuională a
drumurilor comunale , situate în comuna OSICA DE SUS , Jud.OLT
Nr.
Crt.

Provine
din

Traseul drumului
propus

1.

De 137;
L=740 ml
DN64-sat Ostrov
Sat Ostrov
Str. Ostrovului
L=1010 ml
De 227
L= 1751 ml
Sat Ostrov-Sat Greci
Sat Greci
Str.Teilor
L=712 ml

(DN 64)-OstrovGreci

2.

3.

4.

Poziţii
kilometrice
(originedestinaţie)
0+000-4+213

Lungime
km

Indicativ
propus

4,213

DC 82
C
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