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ROMAI\IIA
JTTDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL SALCUTA

IIOTANAREA Nr. 25 I2O1I
cu privire la trecerea in administrarea Mkisterul Depoltdri Regionale gi Turismului a

drwnului comunal DC I 0 1 -Tencdndu-S dlcula

Consiliul local al comunei Sdlcufa, judelul Dolj, intrunit in qedinfa extraordinard din data

de 06.05. 2011.
Avdnd in vedere ,

- referatul nr.1566106.05.2011 intocmit de viceprimarul comunei Sdlcula ;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sdlcula;
In conformitate cu prevederile art.2 aLin 3) . art. 4 alin.6) gi 7) qi art. 5 alin. l) , 4 ) gi 5) din

Normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritate din cadrul Programului nafional de

dezvoltare a infrastructurii ,aprobat prin O.U.G. m.10512010 ,realizate de cdtre Ministerul Dezvolt6rii
Regionale 9i Turismului , aprobate prin H.G. nr. 251120t1, art. 12 din Legea nr.2l3ll998 privind
proprietatea publicl gi regimul juridic al acesteia,art.22(l) alin 1(1) din Ordonanlanr.43ll997 privind
re gimul j uridic al drumurilor,republicat6 cu modifi cdrile ulterioare.

In temeiul art. 45 alin. 3) qi art. I 1 5 alin. 1) lit.(b) din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala, republicata,modificat6 qi completata,

rrorAnA$rE:

Art. l.-Se aprobd trecerea drumului comunal DC 101 -Tenc6ndu-S6lcula ce aparfine domeniului
public al comunei Sdlcufa, judelul Dolj , din administrarea Consiliului Local Sdlcula in administrarea
Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Turismului , pe perioada realizdrii proiectelor prioritate din cadrul

Programului Nalional de Dezvoltare a Infrastructurii ;

Art.2.-Datele de identificare gi valorile actvalizate ale obiectivului de investilii cewmeazdaft
executate pe drumul prevlzut laart.l , sunt prezentate in Anexa care face parte inegrant6 din prezenta

hotdr6re.
Art 3.-Se desemneazi domnul Pavel Ion, primarul comunei S6lcufa sI reprezinte consiliul Local

al comunei Sdlcu{a in rela{ia cu Unitatea de implementare a P.N.D.I.
Art. 4.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul

comunei Sdlcufa, impreund cu aparatul de specialitate.
Art S.-Prezentahotlr6re se comunic6 lnstituliei Prefectului judefului Dolj pentru controlul

legalitElii qi persoanelor insdrcinate cu aducerea la indeplinire.

PRE$EDINTE DE$EDINTA YAZAT LEGALITATEA
SECRETAR,CONSILIER,

LALESCU $TEtr'AI\t

Adoptatdin g&infa din datade 06.05 .201,7

MILITARULTWU

cu un numdr del1 voturi din num6rul total de 11 consilieri in funcfie.


