
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                         

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
cu privire la: 

- trecerea din domeniul public al municipiului Slatina şi din administrarea Consiliului 
Local al municipiului Slatina în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Slatina, a unui tronson de drum comunal şi 
încadrarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes local în categoria 
funcţională a drumurilor de interes judeţean; 

- modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 153/2012 cu 
privire la  încadrarea unui drum şi a unor tronsoane de drum din categoria funcţională 
a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean 
  

 
Având  în vedere : 
- Expunerea  de motive  nr. 8231/14.08.2013 cu privire la Proiectul  de hotărâre nr. 
8232/14.08.2013; 
 -  Raportul comun al  Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi   Direcţiei  Economice nr. 
8233/14.08.2013  ;                  
 - Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 8640/28.08.2013 ; 
 - Raportul   Comisiei pentru administraţie publică, juridică , apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 8586/27.08.2013; 
 - Raportul   Comisiei pentru  muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
nr. 8592/27.08.2013 ; 
 - Raportul   Comisiei pentru  organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură nr. 8636 /28.08.2018;                                                                                                                                                                             
- Adresa nr. 6851/03.07.2013 a Primăriei municipiului Slatina înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 6885/04.07.2013; 
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 342/30.07.2013, cu privire la  
transmiterea tronsonului de drum comunal DC90 l=1,700 km din domeniul public al oraşului  
Slatina, în domeniul  public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina; 
- Prevederile  art. 7 lit.a), c), art. 8 alin. (1) lit. a), art.12 alin.(2) şi art. 22 din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



 
În temeiul  dispoziţiilor  art. 91  alin.(1) lit. f) şi art. 97 alin.(1) din Legea  administraţiei  

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta Hotărâre : 
                                                        
        Art.1. (1). Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Slatina şi din 
administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina  în domeniul public al judeţului Olt şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, a unui tronson din drumul comunal DC 
90. 
                   (2). Se aprobă încadrarea tronsonului de drum prevăzut la alin.(1), din categoria 
funcţională a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes 
judeţean, conform anexei nr.1 la  prezenta hotărâre.   
        Art.2. Se aprobă  modificarea lungimii şi a traseului drumului comunal DC 90 conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
        Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 153/2012 cu privire la  
încadrarea unui drum şi a unor tronsoane de drum din categoria funcţională a drumurilor de 
interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, se modifică şi se  
înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 
        Art.4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Olt se modifică 
potrivit art.1, cu respectarea prevederilor legale.   
        Art.5. Predarea - primirea drumurilor prevăzute în anexele nr.1  şi nr.2 la prezenta 
hotărâre se face prin protocol încheiat între Consiliul Judeţean Olt prin Direcţia Tehnică şi 
Investiţii şi Direcţia Economică pe de o parte şi Primăria municipiului Slatina pe de altă parte, 
în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.  
        Art.6. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.7. Prezenta hotărâre  se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice  
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local al municipiului 
Slatina pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
 

 
PREŞEDINTELE  
Paul STĂNESCU 

 
 
 
         
                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI     
                                                  Marin   DOBRE                                                  
 
 
 
 

Slatina, 29.08.2013 
Nr.116 
 
N.C./2ex. 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                                                                        ANEXA nr. 1 
                                                                                                                                la  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

      nr. 116/29.08.2013 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 cu privire la încadrarea unui drum şi a unor tronsoane de drumuri din categoria funcţională a drumurilor de interes local 

în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean 
 

SITUAŢIA ACTUALĂ SITUAŢIA PROPUSĂ 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
drum 

Traseul  drumului Poziţie 
kilometrică 
( origine -
destinaţie) 

Lungime 
(km) 

Denumire drum Traseu drum Poziţia 
kilometrică 
(origine -

destinaţie) 

Lungime 
reală 
(km) 

1 DC 90 Slatina (DJ546)- 
Milcovu din Deal 
– Milcovu  din 
Vale – DC 90A 

0+000 - 7+265 L= 7,265 

2 DC 89 Milcovu din Deal 
(DC 90) – Ulmi – 
Stejaru – Ipoteşti 

0+000 - 10+400 L=10,4 

3 DC 92 
 

Ipoteşti – 
Coteana -
Izvoarele 

0+000 - 14+000 L= 14,0  

 
DJ 546 D 

 
compus din: 

 
     DC90 -   3,00km + 
     DC89 - 10,40km + 
     DC92 -   4,95km 

 
 
 

 
Slatina (DJ 546) – 
Milcov – Ipoteşti – 
Coteana (DJ 546)   
  

 
 
 
0+000 – 18+350 

 
 
 
 
 

 

 
 
L=18,350 
 
 
 
 
 
 

                                                         
PREŞEDINTE 

                                                                                         Paul STĂNESCU                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI                              

                           Marin DOBRE                                       
                                                                                                                                                                                                                         
  
.                              Director  Executiv                                                                                                          Director Executiv                                                                                                                               
                                Cornel MOTOI                                                                                                                 Nicolae GUGIU 
 
 
        Şef serviciu 
              Costinel NETCU 
                                                                                                                    
N.C./2 ex. 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                                                               ANEXA nr. 2 
            la  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt  
             nr. 116/29.08.2013 
 
                                                                                                                                                                             

DATELE DE IDENTIFICARE 
 

 cu privire la modificarea lungimii şi a traseului drumului comunal DC 90  
 

SITUAŢIA ACTUALĂ SITUAŢIA PROPUSĂ 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
drum 

Traseul  
drumului 
( origine -
destinaţie) 

Poziţie 
kilometrică 
( origine -
destinaţie) 

Lungime 
(km) 

Denumire drum, traseu drum Poziţia 
kilometrică 
( origine -
destinaţie) 

Lungime 
reală 

modificată 
(km) 

1 DC 90 
 

Slatina 
(DJ546) - 
Milcovu  din 
Deal – Milcovu  
din  Vale – 
DC 90A 

0+000 - 7+265 L= 7,265 DC 90 
(Milcovu din Deal – 
 Milcovu din Vale – DC 90 A) 

0+000 -4+265 L = 4,265 

 
PREŞEDINTE 

                                                                                    Paul STĂNESCU                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI                              

                       Marin DOBRE                                      
                                                                                                                                                                                                                         
  
.                              Director  Executiv                                                                                                          Director Executiv                                           
                                Cornel MOTOI                                                                                                                 Nicolae GUGIU 
 
 
            Şef serviciu 
                Costinel NETCU                                                                                                          
N.C./2 ex. 
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