ROMAI\IA
JUDETUL DOLI
CONSILIUL LOCAL SALCUTA

HOTANAREA Nr.

cu

privire la trecerua

27 I2OII

de strdzi sdtegti din comuna Sdlcala, judclal Dolj,
D ervoltdrii Regionale Si T wismului

in administrarea Ministerul

Consiliul local al comunei S[lcu!a, judeful Dolj, irntrunit in qedinta extraordinard din data
de 06.05. 2011.
Avdnd in vedere ,
- referatul nr. 1653/06.05.2011 intocmit de viceprimarul comunei Sdlcula ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sdlcuta;
In conformitate cu prevederile art.2 alin 3) . aft. 4 alin.6) qi 7) qi art. 5 alin. l) , 4 ) qi 5) din
Normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritate din cadrul Programului nafional de
dezvoltare a infrastructurii ,aprobat prin O.U.G. nr.l05l20l0 ,realizate de cdtre Ministerul Dezvoltdrii
Regionale gi Turismului , aprobate prin H.G. nr. 25112011, art. 12 dinlegea nr.21311998 privind
proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia,art.22(l) alin 1(l) din Ordonanlanr.43l1997 privind
regimul juridic al drumurilor,republicatd cu modificdrile ulterioare.
In temeiul art. 45 alin. 3) qi art.115 alin.l) lit.(b) din Legea m.21512001 privind administratia
publica locala, republicata,modificatd gi completata,

HOTAnA$rE:
aprobd trecerea strdzilor sdteqti din comuna Sdlcufa, judeful Dolj, astfel : in satul
Sdlcula -str. I.D. Militaru , str. Mdreanca , str. Rozelor , strada Catargiu qi satul Plopgor -str. Podiqor qi
str. Traian Demetrescu , ce apa4in domeniului public al comunei S[lcufa, judeful Dolj , din administrarea
Consiliului Local S6lcula in administrarea Ministerului Dezvoltirii Regionale gi Turismului , pe
perioada realizlrii proiectelor prioritate din cadrul Programului Nafional de Dezvoltare a Infrastructurii ;
Art 2.-Datele de identificare gi valorile acfinlizate ale obiectivului de investilii ce urmeaz6 a fi
executate pe drumul prevlzut la art. I , sunt prezentate in Anexa care face parte inegrantd din prezenta

Art. l.-Se

hotdrdre.

Art.3.-Se desemneaz6 domnul Pavel Ion, primarul comunei S6lcu[a sE reprezinte consiliul Local
al comunei S6lcula in rela{ia cu Unitatea de implementare a P.N.D.I.

Art

4.- Cu aducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul
comunei Sdlcufa, impreun6 cu aparatul de specialitate.
Art. S.-Prezentahotdrdre se comunicd lnstituliei Prefectului judefului Dolj pentru controlul
legalitafi gi persoanelor insircil{1cu aducerea la indeplinire.
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Adoptat[ in qedinfa din data de 06.05.2011
cu un numdr de 11 voturi din numdrul total de 11 consilieri in functie.

