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H O T Ă R Â R E A NR. 87/2017
privind transmiterea temporară în administrarea Consiliului Județean
Hunedoara a drumului comunal DC 100 pe sectorul: km 0+325 – km 2+239,
sector de drum aparţinând domeniului public al comunei Densuș

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Densuș, nr.
45/94 din 23.10.2017, raportul compartimentului de resort nr. 46/90 din 23.10.2017 şi
avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al
comunei Densuş, nr. 47/74 din 27.10.2017;
Ținând cont de proiectul de hotărâre nr. 94/23.10.2017, privind
transmiterea temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a drumului
comunal DC 100 pe sectorul: km 0+325 – km 2+239, sector de drum aparţinând
domeniului public al comunei Densuș;
În temeiul prevederilor art. 867 și 868 din Legea nr.287/2009 privind
Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 22 și ale art.22^1, alin.(3) şi alin. (4) din
Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), litera “c”, alin. (5), litera
« a », şi art. 45, alin. (1), din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- (1). Aprobă transmiterea temporară către Consiliul Județean
Hunedoara, a dreptului de administrare asupra drumului comunal DC 100 pe sectorul:
km 0+325 – km 2+239, sector de drum aparţinând domeniului public al comunei
Densuș.
(2). Transmiterea sectorului de drum comunal prevăzut la
alin.(1) în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, se face în scopul realizării
unor lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere ce se vor finanţa prin Programul
Național de Dezvoltare Locală .
Art. 2.-(1). Transmiterea temporară către Consiliul Judeţean Hunedoara, a
dreptului de administrare asupra sectorului de drum comunal DC 100 între: Km
0+325 – Km 2+239, se face potrivit clauzelor contractului de administrare-cadru
prevăzut în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Se împuternicește primarul comunei Densuș, d-l Vîrtopean
Ionel Adrian să încheie și să semneze contractul de administrare prevăzut la alin. (1),
cu Consiliul Judetean Hunedoara.
Art. 3.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 4.- Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului local al comunei
Densuș, nr. 59/2014, privind transmiterea drumului comunal DC 100 cuprins între km
0+325 – km 2+239, din domeniul public al comunei Densuş şi administrarea
Consiliului local al comunei Densuş, în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art. 5.- Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Densuş,
Consiliului Judeţean Hunedoara şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.

Densuş, 31

octombrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ȚEBEAN CRISTINEL IONEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost aprobată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 31 octombrie 2017, prin vot deschis, cu următorul
cvorum : 8 voturi « pentru », 0 voturi « abţineri » si 0 voturi « contra ».

