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Hotlrirea nr. 17 12016
privind declasificarea Drumului Judelean -DJ 248 in Drumul Comunal -DC 26P pe lungimea de 7,080 km

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinfei ordinare din data 29 februarie 2016,

Av6nd in vedere:
- nota de fundamentare gi proiectul de hotdrAre nr . 85312016 cu privire la declasificarea Drumului Judelean - DJ
248 in Drumul Comunal -DC 268 cu lungimea de 7,080 km, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu
Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr.215l200l a administraliei publice locale, republicat6;
- Referatul nr.85312016 intocmit de compartimentul pentru administrarea gi exploatarea domeniului public Ai privat

al comunei Lefcani, in temeiul prevederilor ar1.44 din Legea nr. 27512001 a administraliei publice locale,
republicatd;

- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul urbanism din cadrul consiliului local Le{cani pentru
proiectul de hotdrAre mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr.
215 12001 a administraliei publice locale, republicatd;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotSrAri al secretarului comunei Le{cani, jr. Irimila Vali-
Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu afi.ll7 lit."a" din Legea nr.
21512001 a administrafiei publice locale, republicatd;

- Hotbr6rea Consiliului local nr. 6l din 30.06.2015 privind insusirea propunerii de schimbare a incadririi Drumului
Judelean -DJ 2488, din categoria funclionald de "drum judelean" in categoria de folosinld de "drum comunal";

- Prevederile Hotdrdrii Consiliului Judelean Iagi nr.7 din29.01.2016 de modificare a Hotir6rii Consiliului Judelean
Iagi nr 303 din 29 octombrie 2015 prin care a fost aprobat declasificarea sectorului de "Drum judetean" -D.J.
2488: Lelcani - Voinegti, km 17+310 - 33+883 si trecerea acestuia in categoria drumulor comunale cu indicativul
drum comunal-DC 268:Lelcani - Voineqti , km 0 + 000 - 16+573, conform anexei;

- prevederile Legii 5212003 privind transparen{a decizionalS in administralia publici local6;
examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: prevederile afi.12 gi 13 din Ordonanla

Guvernului nr.4311997 privind regimul drumurilor, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare precum gi
prevederile at.36-(2) din Legea nr.21512001 a administra{iei publice locale, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
Prevederile dispozitiilor ar1.10, art.36, alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. a), art 120 si afi.123, alin.(l) din Legea nr.2l5l200l
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 8, alin.(1) din Legea nr. 21311998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Prevederile ar1.89,Sec!iunea a 3 a de modificare a Legii nr. 21311998, privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia conform Legii7ll201 1 pentru punerea in aplicare a Legii 28712009 privind Codul Civil;

-prevederile Ordonanlei de Guvern nr. 431199'7 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile Hot5r6rii Guvernului nr. 54012000 privind aprobarea incadrdrii in categorii functionale a
drumurilor publice 9i a drumurilor de utilitate privatd, deschise circulaliei publice cu modificarile si completarile
u lterioare;

In temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala,
republicatd, cu modificdrile qi completlrile ulterioare
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Art.L Se aprobd declasificarea sectorului de drum judelean -DJ 248 Lefcani-Voineqti, km17 +310 -
33+g69 qi trecerea acestuia in categoria drumurilor comunale cu indicativul DC 268 Lefcani-Voineqti, km

0+000 - 16+559,pe lungimea de 7,080 km.
Art.2 primarul cJmunei, domnul Turcu Stelian, viceprimarul, administratorul public ai structura de urbanism

din cadrul primdriei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri'

Art.3 Secretarul comunei va comunica o .opi" a prezentei hotdrari primarului, celorlalte persoane 9i

compartime ne vizate, consiliului Judelean Iagi , Direciiu d" Administrare a Drumurilor Judetene Iasi 9i Institufiei

Prefectului Judefului Iaqi.
O copie a prezentei hotarari va fi afisata la sediul consiliului local pentru a fi adusa la cunostinta publica.

Drtd astdzi : 29.Q2.2016
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