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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind însu irea propunerilor de încadrare în categoria func ional

a drumurilor comunale, a unor drumuri de interes local din jude ul Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei tehnice i avizul favorabil al comisiei de amenajarea teritoriului i urbanism;

Potrivit art. 8 i art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ;
În temeiul art. 91 alin (1) lit.f) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE
Art.1. Se însu esc propunerile consiliilor locale de încadrare în categoria func ional  a drumurilor

comunale a unor drumuri de interes local conform anexei, care face parte integrant  din prezenta hot râre.
Art. 2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se va comunica:

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Spre avizare Ministerului Transporturilor i Infrastructurii;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei tehnice;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Consiliilor locale, dup  caz.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 30 iunie 2009. Au fost prezen i 27 de consilieri jude eni.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                                                                             SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                                      Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 iunie 2009
Nr. 85



2

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Anexa
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 85 din 30 iunie 2009

Propuneri de încadrare în categoria func ional  a drumurilor comunale,

a unor de interes local din jude ul Maramure

Situa ia actual Propunere
Pozi ia kilometricNr.

Crt. Denumire Traseu Lungime
(km) Denumire Traseul drumului Origine Destina i

e

Lungimea
real  (km)

Hot râre
Consiliu Local

1. Drum de exploatare Gro ii ible ului -
Botiza 25,297 DC 19 Gro ii ible ului(DJ 171A) – Botiza

(DJ 186D) 0+000 25+297 25,297
Gro ii
ible ului

nr.19 din
2009

Botiza nr.13
din 2009

2. Uli , drum vicinal,
uli

pu  – Gro ii
ible ului 5,542 DC 60 pu (DJ 109F) – Gro ii ible ului

(DJ 171A) 0+000 5+542 5,542 pu  nr.17
din 2009

Gro ii
ible ului

nr.15 din
2009


