
 
      
 
 
 
 
 
 
 
              
 
                  H  O  T  A  R  Â  R  E                    
 
 
privind  : insusirea  propunerii de incadrare a unor drumuri  de  
                exploatare  in categoria de drumuri  comunale   
 
 
Avind  in vedere : 
 
-expunerea  de motive nr.289/ 19.01.2005 cu privire la proiectul  de 
hotarâre ; 
-raportul nr.290/19.01.2005 al Directiei  pentru  Administrarea  
Drumurilor  si Urbanism ;  
-avizul nr.430/26.01.2005    al Comisiei pentru studii economico-
sociale,buget-finante,integrare europeana,administrarea domeniului 
public si privat  al judetului; 
-avizul  nr. 431/ 26.01.2005 al Comisiei pentru organizarea si 
dezvoltarea  urbanistica,realizarea  lucrarilor publice,ecologice si 
protectia  mediului,conservarea  monumentelor istorice si de arhitectura; 
-avizul  nr. 429/ 26.01.2005 al Comisiei  pentru administratie publica, 
juridica,apararea ordinii publice,respectarea drepturilor  omului si relatii 
cu cetatenii ; 



-prevederile   art. 8, 12 si 13 din  Ordonanta Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-adresele   8077/5.11.2004  si nr.9130/20.12.2004  ale consiliului local 
Dobretu privind propunerea de incadrare a doua drumuri de exploatare 
in categoria de drumuri comunale ; 
In temeiul  dispozitiilor  art.109 alin.(1) din Legea  administratiei  
publice locale nr.215/2001 ,cu modificarile si completarile ulterioare  
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT  adopta prezenta hotarâre :  
                                                        
Art.1. Se insuseste  propunerea de incadrare  in categoria  de drumuri 
comunale a drumurilor de exploatare prezentate in anexa  care face parte 
integranta din prezenta hotarâre . 
Art.2 Prezenta hotarâre  se comunica Directiei pentru Administrarea 
Drumurilor si Urbanism pentru aducere la indeplinire, consiliului local 
Dobretu  si Prefecturii  judetului  Olt. 
 
 
                   PRESEDINTE 
                Jenel    COPILAU 
 
 
 
 
                                                                   CONTRASEMNEAZA               
                                                             Secretarul General  al Judetului
                                                               Marin   DOBRE 
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CONSILIUL  JUDETEAN  OLT                                   ANEXA 
                                                                         la  Hotarârea C.Jud.Olt 
                                                                         nr. 9 din 27.01. 2005      
 
 
                       DATELE    DE   IDENTIFICARE  
 a  drumurilor  situate in comuna Dobretu ,judetul  Olt , propuse a fi 
 clasate ca drumuri  comunale 
 
Denumire 
drum clasat 

Drumul din 
care 
provine 

Traseul  drumului Pozitii 
kilome 
Trice 

Lungime 
(km) 

DC 6 De  153 Dobretu(DJ 643)-Ionesti-
Natarai (lim.judet Dolj) 

0+000- 
4+460 

4,460 

DC 6 A De 360 Curtisoara (DJ 643C)- 
Natarai 

0+000- 
2+100 

2,100 

      
Pozitia 0+000 a drumului De153 (originea lui)se afla la km 4+420 a 
drumului  DJ 643 E (sat Dobretu ) iar finalul lui (destinatia ) se afla in 
catunul Natarai (limita judet Dolj). 
Pozitia 0+000 a drumului De 360 (originea lui )se afla la km 13+000 a 
drumului DJ 643 C (sat Curtisoara) iar finalul lui se afla in catunul 
Natarai. 
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