CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEŞ
HOTARARE
privind transmiterea sectorului de drum naţional din proprietatea publică
a statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi
Promovarea Exporturilor, în domeniul public al judeţului Argeş şi în
administrarea Consiliului Judeţean Argeş, precum şi declasarea
tronsonului de drum naţional DN 73D cuprins între localităţile Ciumeşti (
km 0+000) şi Valea Stânii (km 9+670) din categoria funcţională a
drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestora în categoria
drumurilor de interes judeţean

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.9632/23.07.2014 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
Art.12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
Adresa nr. 42453/22.07.2014 emisă de Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România S.A,
Rapoartele comisiilor de specialitate K2, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă transmiterea sectorului de drum naţional din
proprietatea publică a statului şi din administrarea Departamentului pentru
Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi
Promovarea Exporturilor, în domeniul public al judeţului Argeş şi in
administrarea Consiliului Judeţean Arges, precum si declasarea tronsonului de
drum national DN 73D cuprins între localitatile Ciumeşti ( km 0+000) şi Valea
Stânii (km 9+670) din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional si
incadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean, avand datele de
identificare prezentate in Anexa , parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Se revoca Hotararea consiliului judetean nr. 113/16.06.2014
privind încadrarea unui sector al drumului national DN 73 D in categoria
functionala a drumurilor de interes judetean si transmiterea din domeniul public
al statului in domeniul public al Judetului Arges si in administrarea Consiliului
Judetean Arges.
ART.3. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A și Directia
Administratie Publica – Comunitati Locale vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Compartimentul Legislativ – Transparență Decizională va
comunica
hotărârea:
Instituţiei Prefectului - județul Argeş;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Direcției Administratie Publică – Comunități Locale;
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