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HOTĂRÂREA nr. 17 
din 29 martie 2011  

 
              Privind predarea în administrarea  Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a drumului comunal DC 140 Nădrag – Căprioru, aparţinând Comunei Nădrag, 
pe perioada realizării proiectului „Modernizare drum comunal DC 140 Nădrag - 
Căprioru”  prin Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii. 
 
              Consiliul local al comunei Nădrag, jud. Timiş; 
              Având în vedere intenţia Consiliului Local al comunei Nădrag de a realiza 
obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal DC 140 Nădrag - Căprioru”, prin 
Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii; 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere  avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
              În temeiul prevederilor poz.105 din Anexa 3 ( Reţeaua de drumuri comunale din 
judeţul Timiş ) din HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale 
a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice; 
              În temeiul prevederilor art. 8 al. (1) din OG nr. 43/1997 republicată privind 
regimul drumurilor;  
              Având în vedere prevederile art.2 al. (3) din HG nr. 251/2011 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului 
naţional de dezvoltare  a infrastructurii, aprobat prin OUG nr. 105/2010,  realizate de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.    
              În temeiul art.36 al. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală. 
              În temeiul art. 45 al.(3) din Legea nr. 215 / 2001 republicată  privind 
administraţia publică locală;                
 

HOTĂRĂŞTE: 
               Art.1 Se aprobă predarea în administrarea  Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a drumului comunal DC 140 Nădrag – Căprioru de la km 0+000 la km 
16+000, aparţinând Comunei Nădrag, pe perioada realizării proiectului „Modernizare 
drum comunal DC 140 Nădrag - Căprioru”  prin Programul naţional de dezvoltare a 
infrastructurii. 
               Art.2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru  
               Art.3   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Institutiei Prefectului - Judetul Timiş 
- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
- Primarului comunei Nădrag 
- Afişaj 

                                                                                                      
                                                                                                        Preşedinte şedinţă 
                                                                                                       Lăzărescu Marinică 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic:Wagner Marian 

 
 


