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Hotirirea nr. 61 12015
privind insugirea propunerii de schimbare a incadr[rii drumului judetean DJ 2488 din categoria func{ionala ,,drum jude{ean" in categoria
func{ional[ de,,drum comunal"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrarile
gedinfei ordinare din data 30 iunie 20t5,

AvAnd in vedere:
nota de fundamentare w.5413126.056.2015 gi proiectul de hotdrdre nr. 5420 / 2015 cu privire la propunerea de schimbare a
incadrdrii drumului judelean DJ 2488 din categoria frrnclionali "drum jude(ean" in categoria funclionald de "drum comunal",
proiect inifiat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispozifiilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a
administrafiei publice locale, republicat6;
Referatul w.5433/2015 intocmit de compartimentul pentru administrarea gi exploatarea domeniului public qi privat al
comunei Lelcani, in temeiul prevederilor art.44 dn Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd;
avianl favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul urbanism din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul de
hotf,rdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 gi 54 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administraliei
publice locale, republicatS;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptlrii prezentei hot6rdri al secretarului comunei Lelcani, jr. kimifa Vali-Claudia,
prin contraselnnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art. I 17 lit.'a' din Legea nr.2l5l200l a administra{iei
publice locale, republicati;
prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionalE in administralia publica locali;

-

-

-

examinffnd prevederile legale specifice
nr.4311997

in materie, respectiv: prevederile

art.l2 qi 13 din Ordonanfa Guvernului

privind regimul drumurilor, republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare precum qi prevederile Nt.36-(2) din Legea nr.

21512001 a administratiei publice locale, cu

modificdrile gi completlrile ulterioare;

Intemeiul art.45 alin.l si art.ll5 alin.l lit.b din Legeanr.2l5l2001 privind administratiapublica locala, republicatS, cu
modific[rile qi complet6rile ulterioare

norAnAgrn:
Art.1

Se insugeqte propunerea domnului primar Turcu Stelian de trecere a drumului judelean DJ 248 B, km
15+900 -22+980 de pe raza UAT Lelcani din patrimoniul Consiliului Judefean Iaqi gi administrat de DJADP Iagi, ?n

administrarea Comunei Lefcani, judeful Iaqi, urm6nd s[ fie schimbatS categoria funcfionalS de "drum judefean" in
categoria funcfional[ de "drum comunal", cu o lungime de 7,08 km, drum identificat in planul de incadrare in zond,
conform anexei care face parte din prezenta hot6r6re.
Art,2 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, viceprimarul, administratorul public qi structura de urbanism
din cadrul primlriei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotirdri primarului, celorlalte persoane qi
compartimente vizate, Consiliului Jude,tean Iagi , Directia de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi gi Institufiei
Prefecfului Judefului

'3Xl;- a prezentei hotarari va fi afisata

la sediul consiliului rocar pentru a

fi

adusa la cunostinra publica.
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