JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI

HOTĂRÂRE
Privind clasificarea unor drumuri de interes local de pe raza comunei
Borleşti în categoria drumurilor comunale

Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ;
Analizând referatul de specialitate al inspector cu probleme de
urbanism, nota de fundamentare a primarului comunei Borleşti şi rapoartele
de avizare a comisiilor de specialitate;
Având în vedere prevederile art.8 şi ale art.13 dinOG nr.43/1997,
privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv ale HG nr.540/2000, privind aprobarea
încadrării în categorii funcţionale a drumurilor de utilitate privată deschise
circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin(2) lit.”c” şi ale art. 45 alin(3) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T ĂR Ă Ş T E :
Art. 1 – Se aprobă clasificarea şi încadrarea drumurilor de interes
local din comuna Borleşti în categoria drumurilor comunale conform Anexei
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Primarul comunei va întreprinde demersurile legale în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3 - La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliului Local Borleşti nr. 15/26.03.2009.
Art. 4 – Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
HANDARIC IOAN
CONTRASEMNEAZĂ,
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Adoptată cu un număr de 15 voturi “pentru”

ANEXA NR.1 LA HCL NR.10/30.01.2014

DATELE DE IDENTIFICARE A DRUMULUI DE PE TERITORIUL
COMUNEI BORLEŞTI CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIA
DRUMURILOR COMUNALE

Nr.
Crt.

1

Codul de
clasificare

214

Denumirea
bunului

Limită
teritoriu
administrativ
com.Rediu –
DJ 159C(sat
Ruseni) din
com.Borleşti

Poziţia kilometrică(lungime
destinaţie)

7+283---10+558
Din care:
- de la 7+283---9+433
drum pietruit;
- de la 9+433—10+558
drum asfaltat

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

HANDARIC IOAN

Lungime(km)

Provenienţă

Situaţia
juridică
actuală

3,275

Reţea
drumuri
publice

Domeniu
public HG
1356/2001
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