
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 

HOTARÂRE 
 

cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea 
Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703D 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9318/18.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
9319/18.09.2017; 
- Adresa nr. 3295/13.09.2017 a Consiliului Local al comunei Cungrea, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 9111/13.09.2017; 
- Raportul  nr. 9320/18.09.2017 al Direcției Tehnice și Investiții, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt;  
- Raportul nr. 9537/22.09.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice și comerț; 
- Raportul nr. 9562/22.09.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură;  
- Raportul nr. 9569/22.09.2017 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 9576/22.09.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agrement; 
- Prevederile art.14, art.15, art.22 și art.221 alin.(3) și (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului 
bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.136 alin.(4) din Constituția României; 
- Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat 
cu art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.c), 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. (1). Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea 
Consiliului Local al comunei  Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703D. 
           (2). Darea în administrare a zonei drumului prevăzută la alin.(1), se face pentru 
realizarea de către Consiliul Local al comunei Cungrea a proiectului „Amenajare scurgere ape, 
(șanțuri betonate și podețe acces din beton) pe DJ 703D în comuna Cungrea, județul Olt”. 
           (3). Zona drumului care se dă în administrare, este situată în intravilanul comunei 
Cungrea,  pe ambele părți ale drumului județean DJ 703D, de la km 24+000  la km 26+300.  
 
Art.2. După recepția finală a lucrărilor  prevăzute la art.1 alin.(2), zona drumului județean DJ 
703D dată în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, se retransmite în 
administrarea Consiliului Județean Olt. 
 
Art.3. Predarea - primirea zonei drumului prevăzută la art.1, se face pe bază de protocol 
încheiat între Consiliul Judeţean Olt și Primăria comunei Cungrea, prin grija Direcţiei Tehnice 
şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt și Consiliului Local al comunei Cungrea, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt. 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 


