ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE
privind transmiterea unui sector de drum de interes national din domeniul
public al statului si din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si
Investitii Straine, in domeniul public al Comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova si in
administrarea Consiliului Local al Comunei Tirgsoru Vechi, declasarea acestuia din drum
de interes national si incadrarea in categoria functionala a drumurilor de interes local a
sectorului de drum national DN 1 A de la km 55+154 – km 56+041
Avand in vedere:
Adresa D.R.D.P. Bucuresti cu nr. 19/76496/05.11.2013;
Copia Incheierii de intabulare nr. 8923/08.02.2013 si nr. 8928/08.02.2013;
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul
Prahova, inregistrata sub nr. 10622 din 29.11.2013;
Raportul secretarului comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, inregistrat sub nr. 10623
din 29.11.2013;
In temeiul dispozitiilor art.12 şi 13 din Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 privind
regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art. 1 - La data prezentei se aproba transmiterea unui sector de drum de interes national
din domeniul public al statului si din administrarea Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructura si Investitii Straine, in domeniul public al Comunei Tirgsoru Vechi, declasarea
acestuia din drum de interes national si incadrarea in categoria functionala a drumurilor de interes
local a sectorului de drum national DN 1 A de la km 55+154 – km 56+041.
Art. 2 - Primarul Comunei Tirgsoru Vechi va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari iar secretarul comunei o va comunica C.N.A.D.N.R. – D.R.D.P. Bucuresti si Institutiei
Prefectului judetul Prahova.
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