CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul
public al statului şi din administrarea Departamentului Pentru Proiecte de
Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al judeţului Argeş şi
în administrarea Consiliului Judeţean Argeş, declasarea acestuia din drum
de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de
interes local a sectorului de drum naţional “DN 7D de la km 0+000 la km
29+800”

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 2274/12.09.2013 al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A.
Avand in vedere :
O. G. nr. 43/1997 modificata si aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind
regimul juridic al drumurilor;
Art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avizul secretarului judeţului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Se aprobă transmiterea unui sector de drum de interes naţional (DJ
703H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari – Pământeni – Rudeni
– Şuici – Sălătrucu – lim.jud. Vâlcea) din domeniul public al statului şi din
administrarea Departamentului Pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii
Străine, în domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea Consiliului
Judeţean Argeş, declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în
categoria funcţională a drumurilor de interes local a sectorului de drum naţional
“DN 7D de la km 0+000 la km 29+800”, conform anexei, parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2. Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. si Directia Tehnica
vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea :
Instituţiei Prefectului judetului Arges;
Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.
Directiei Tehnice;

PRESEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET,
VIORICA RADUCANU

Data astăzi ___________
Nr. ___

