ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Hotărârea
Nr. 63 din 06.07.2015
privind aprobarea transformării în drum judetean a unui sector din
drumul comunal DC 46 aflat în administrarea comunei Dudeștii Noi
Analizând propunerea Consiliului Județean Timiș prin Direcția pentru
Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene Timiș înregistrată la Primăria
Comunei Dudeștii Noi cu nr. 6322/02.07.2015 cu privire la încadrarea în drum
judetean a sectorului din drumul comunal DC 46, cuprins între DN 6 și limita
administrativ-teritorială cu comuna Săcălaz, aflat în administrarea comunei
Dudeștii Noi,
având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și
completările ulterioare
în temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare,
analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (5) lit. a) și art. 123
alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI adoptă prezenta
hotărâre.
Art. 1. - Se propune încadrarea în drum judetean a sectorului din
drumul comunal DC 46, situat între DN6 și limita administrativ-teritorială cu
comuna Săcălaz cu lungimea de 5.01 km, aflat în administrarea comunei
Dudeștii Noi.
Art. 2. - Se propune crearea unui sens giratoriu pe DN 6 ce va permite
un inel de legatură pentru DC45 și DN59A.
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Art. 3. - Patrimoniul comunei Dudeștii Noi se diminuează cu valoarea
de inventar ce face obiectul transmiterii.
Art. 4. - Predarea-primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de
protocol încheiat între ordonatorii principali de credite ai celor două instituții
publice locale .
Art. 5. - În anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre, este
figurat sectorul de drum care se propune a fi transformat în drum județean.
Art. 6. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului
județului Timiș, primarului comunei, președintelui Consiliului Județean Timiș și
se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Maria GAȘPAR

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

F1/A0
LL/LL
EX.4

2

Anexa la H.C.L. nr. 63/2015
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