HOTĂRÂRE
pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 19/28.02.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea
Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean
DJ 703C
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 2692/21.03.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
2693/21.03.2019;
- Adresa nr. 1082/20.03.2019 a Primăriei comunei Cungrea, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr. 2643/20.03.2019;
- Raportul nr. 2694/21.03.2019 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Raportul nr. 2901/26.03.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură;
- Raportul nr. 2922/27.03.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,
servicii publice și comerț;
- Raportul nr. 2929/27.03.2019 al Comisiei pentru administrație publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;
- Prevederile art.14, art.15, art.22 și art.221 alin.(3) și alin.(8) din Ordonanța
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art.866-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României,
republicat, cu modificările ulterioare,
În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98
coroborat cu art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.I. Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
19/28.02.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în
administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului
județean DJ 703C, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Zona drumului care se dă în administrare este situată în intravilanul comunei
Cungrea, pe ambele părți ale drumului județean DJ 703C, de la km 50+000 la km
50+500”.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Consiliului Local al comunei
Cungrea, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și
Instituției Prefectului - Județul Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”.

