
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

H  O  T  A  R  Â  R  E 
 
cu privire la  : însusirea  propunerii de încadrare a unui  
   drum local în categoria de drumuri       
   comunale 
 
Având  în vedere : 
 
-expunerea  de motive  cu privire la aprobarea Proiectului  de 
hotarâre nr.6734 din 11.10.2006; 
-raportul nr.5971 din 06.09.2006 al Directiei  Tehnice ;  
-adresa nr.1279 din 23.06.2006   a Consiliului Local Sopârlita privind 
propunerea de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri 
comunale , înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 
4840/21.07.2006; 
-Hotarârea Consiliului Local Sopârlita nr.39/20.07.2006 cu privire 
la clasare  drum local ; 
-Hotarârea Consiliului Local Dobrun nr.21/30.07.2004 cu privire la 
însusirea propunerii de clasare a drumului local ce leaga comuna 
Sopârlita de comuna Dobrun ; 
-raportul nr.6882/18.10.2006 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea domeniului 
public si privat  al judetului; 
-raportul nr.6883/18.10.2006  al Comisiei pentru organizarea si 
dezvoltarea  urbanistica, realizarea  lucrarilor publice, ecologice si 
protectia  mediului, conservarea  monumentelor istorice si de 
arhitectura; 
-raportul nr.6884/18.10.2006  al Comisiei  pentru administratie 
publica,juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  
omului si relatii cu cetatenii ; 



-prevederile  art. 8 lit.(a), art. 12 si 13 din  Ordonanta Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
În 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 însuseste  propunerea de încadrare  în categoria  de 
drumuri comunale a drumului local prezentat în anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarâre . 
Art.2 Prezenta hotarâre  se comunica Directiei Tehnice pentru 
aducere la îndeplinire, Consiliului Local Sopârlita, Consiliului local 
Dobrun si Institutiei Prefectului - judetul Olt. 
 

 
      PRESEDINTE 
     Jenel    COPILAU 
      
 
 
 

                                                                               
CONTRASEMNEAZA 

                                                                  SECRETARUL JUDETULUI 
                                                                             Marin   DOBRE 
 
 
 
 
 
 
SLATINA 
Nr.100 din 19.10.2006 
NI/MD/2ex. 
 
 
 



CONSILIUL  JUDETEAN  OLT                                  ANEXA  
                                                                        la Hotarârea CJ Olt 
               nr.100 din 19.10.2006 
 
                                  DATELE    DE   IDENTIFICARE  

a drumului  situat pe raza administrativ-teritoriala a comunelor 
Sopârlita si Dobrun , judetul  Olt , propus a fi 

clasat ca drum  comunal 
 

Denumire 
drum 
clasat 

Drumul din care 
provine 

Traseul  drumului Pozitii 
kilome 
trice 

Lungime 
(km) 

DC10 
Sopârlita
-Dobrun 

Ulita sateasca 
Biserica-Rascruci-
Ghimis Nicolae-
De765-De45-Ds 337 
 

Din DJ 644(km 4+000),sat 
Sopârlita-Ulita sateasca 
Biserica-Rascruci-Ghimis 
Nicolae-De 765-Pârâul Oltet-
De 45- Ds337, pâna la DJ 
643,km 10+200. 

0+000-
5+300 

5,300 

      
   Drumul are pe raza comunei Sopârlita lungimea de 2,250 km pâna 
la pârâul Oltet(se compune din ulita sateasca Biserica-Rascruci-
Ghimis Nicolae-De 765) si se continua pe raza comunei Dobrun cu 
De 45 si Ds 337 pâna la intersectia cu drumul judetean DJ 643,km 
10+200. Lungimea drumului pe raza comunei Dobrun este de 3,050 
km. 
 
     PRESEDINTE 
  Jenel    COPILAU 

                                                                                                 
CONTRASEMNEAZA 

                                                            SECRETARUL JUDETULUI 
                                                                       Marin   DOBRE 
 

    DIRECTOR  EXECUTIV 
                   Iliuta    NECA 
                                                                              
                                                                      Serviciul Administrarea si  
                                                                  controlul  calitatii drumurilor 
                                                                        Grigore ZORLESCU    
NI/MD/2ex. 
 



                                                               
 
 


