JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

ROMÂNIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării transferului unui sector de drum judeţean din domeniul public al
judeţului Maramureş şi administrarea S.C. Drumuri şi Poduri Maramureş S.A., în domeniul public
al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional în
domeniul administrării drumurilor naţionale
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul
Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico – financiare;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică şi Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
În baza art. 91 alin. (1) lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă solicitarea transferului unui sector de drum judeţean, având datele de identificare
cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judeţului
Maramureş şi administrarea S.C. Drumuri şi Poduri Maramureş S.A., în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Transporturilor, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a
drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor
naţionale.
Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
•
•
•
•
•
•
•

Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
Ministerului Transporturilor;
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.;
Direcţiei economice şi patrimoniu;
Direcţiei juridice şi administraţie publică;
Direcţiei tehnice;
S.C. Drumuri şi Poduri Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 11 noiembrie 2015. Au
fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – director executiv DJAP
Baia Mare, 11 noiembrie 2015
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