
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
cu privire la  încadrarea unor drumuri din categoria funcțională a drumurilor de interes 
local în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean  
 
 

Având  în vedere : 
 
- Expunerea  de motive  nr. 11526/23.10.2015 cu privire la Proiectul  de hotărâre nr.  
11527/23.10.2015; 
- Adresa nr. 2975/16.07.2015 a Primăriei comunei Dăneasa înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 8013/20.07.2015; 
- Adresa nr. 8013/10.09.2015 a Consiliului Judeţean Olt către Primăria comunei Dăneasa; 
- Adresa nr. 10980/12.10.2015 a Consiliului Judeţean Olt către Primăria comunei 
Stoenești; 

   - Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget - Finanțe şi al Direcției Tehnice şi 
Investiţii nr. 11528/23.10.2015; 

- Raportul nr. 11717/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - 
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Raportul nr. 11789/28.10.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 11801/28.10.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură;    
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dăneasa nr. 36/15.09.2015, cu privire la  
încadrarea funcțională a drumului comunal DC 121A în categoria funcțională a drumurilor de 
interes judeţean; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești nr. 54/23.10.2015, privind aprobarea 
propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de județene, a drumului 
comunal DC 111A, situat în comuna Stoenești, județul Olt și preluarea acestuia în 
administrarea Consiliului Județean Olt; 
- Prevederile  art.7 lit.c), art.12 alin.(2) şi art.22 din  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile punctului.II subpunctul1 din LISTA, cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrative - teritoriale, la Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Anexa nr. 27 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județ, 
cu modificările și completările ulterioare; 



- Anexa nr. 78 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) 
coroborate cu art.45 alin.(3) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
                                                        
        Art.1. Se aprobă încadrarea  drumurilor comunale DC 121A și DC 111A, din categoria 
funcţională a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes 
judeţean, sub indicativul DJ 546 F, conform anexei la  prezenta hotărâre.   
       Art.2. Se aprobă preluarea drumurilor prevăzute la art.1 în domeniul public al Județului 
Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt. 
       Art.3. Predarea – primirea drumurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol 
încheiat între Primăriile comunelor Dăneasa și Stoenești și Consiliul Județean Olt, prin grija 
Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 
      Art.4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Judeţului Olt se completează 
cu drumul județean prevăzut la art.1.           
      Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 
Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local al 
comunei Dăneasa, Consiliului Local al comunei Stoenești, pentru aducere la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al Judeţului  
                                                                            Gabriel BULETEANU 

 
 
 
Slatina, 29.10.2015 
Nr. 144 
N.C./2ex. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”.  



CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                                                                  ANEXA  
                                                                                                                         la Hotărârea Consiliului Județean Olt  
                                                                                                                                           nr. 144/29.10.201576/08.10.2015 
 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

 cu privire la încadrarea unor drumuri din categoria funcțională a drumurilor de interes local în categoria 
funcţională a drumurilor de interes județean 

 
Situație existentă 

 
Situație propusă 

Denumire 
drum 

Traseul  drumului Poziţie 
kilometrică 
( origine -
destinație) 

Lungime 
(km) 

Denumire 
drum 

Traseu drum Poziţia 
kilometrică 
( origine -
destinație) 

Lungime 
reală 
(km) 

DC 121A 
 

DN 6 - Dăneasa (DJ 546) 0+000 - 0+871 L= 0,871  

DC 111A DN 6 - Stoenești (DJ 642)                                        0+000 - 1+000 L=1,000 

DJ 546 F 
 

Dăneasa (DJ 546) - DN 6 -    
Stoenești (DJ 642) 
 

0+000 – 6+500 
 

L = 6,500 
 
 
 

 
                                                                                PREŞEDINTE                                                       
                                                                   Paul STĂNESCU 
 
                                                 
 
                                                                                                                                                                      Avizează 
                                                                                                                                                            Secretar al Judeţului 
                                                                                                                                                            Gabriel BULETEANU 
               
           Director  Executiv                         Director Executiv                                                                                                                                        
             Cornel MOTOI                        Constanța DUMITRU 
 
 
                                                                                                                                                                
      Șef Serviciu                                  Șef Serviciu 
              Costinel NETCU                            Mihaela NEGRILĂ 
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