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Comuna Nădrag
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HOTĂRÂREA  nr. 9
din 29 ianuarie 2020

                              

            Privind aprobarea depunerii de către Consiliul Local al Comunei Nădrag, judeţul
Timiş, a Cererii privind trecerea,  prin hotărâre a Guvernului , din domeniul public al Statului
în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Nădrag a drumului comunal
DC 140 Nădrag – Cabana Căpriorul.      

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere că prin Anexa 3 poziţia 105 din HG nr. 540/2000 privind aprobarea
încadrarii  în categorii  funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate  privată
deschise  circulaţiei  publice,  drumul  comunal  DC 140 Nădrag –  Cabana Căpriorul  a  fost
clasificat ca drum comunal fiind încadrat în categoria funcţională a drumurilor publice.
             Ţinând cont de faptul că la ora actuală acest drum face parte din domeniul public al
Satului.  
       Având în vedere referatul primarului comunei Nădrag, privind justificarea uzului şi
interesului public local privind drumul comunal DC 140
              Având în vedere avizul compartimentului de specialitate al aparatului de specialitate
al primarului comunei Nădrag.
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. b) şi art.139 alin . (2) din  OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
   
           Art. 1  Se aprobă depunerea de către Consiliul Local al Comunei Nădrag, judeţul
Timiş, a Cererii privind trecerea , prin hotărâre a Guvernului , din domeniul public al Statului
în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Nădrag a drumului comunal
DC 140 Nădrag – Cabana Căpriorul, având lungimea de 16 km.
           Art. 2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
           Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Guvernului României
- Afişare.
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