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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind preluarea în administrarea Consiliului Jude ean Maramure  a  sectoarelor de drum
jude ean 186 situate în intravilanul ora elor Dragomire ti, S li tea de Sus, Seini i omcuta

Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure i
Referatul Direc iei Tehnice i Investi ii i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i
ale comisiei de amenajarea teritoriului i urbanism;

În baza O.G. nr.43 din 1997, republicat , modificat , privind regimul drumurilor , Legea nr.
213/ 1998 privind proprioetatea public i regimul juridic al acesteia, Hot rârea nr. 33 emis  de

tre Consiliul local al ora ului Dragomire ti privind aprobarea transferului administr rii sectorului
de drum jude ean situat în intravilanul ora ului Dragomire ti, din administrarea Consiliului Local
Dragomire ti, în administrarea Consiliului Jude ean Maramure , Hot rârea nr. 45/ 2011 a
Consiliului local al ora ului S li tea de Sus privind aprobarea transferului administr rii drumului
jude ean DJ 186 pe portiunea din intravilanul ora ului S li tea de Sus c tre Consiliului jude ean
Maramure , Hot rârea nr. 80/ 2011 a Consiliului local al ora ului Seini privind aprobarea
transfer rii administr rii drumului jude ean din intravilanul ora ului Seini în administrarea
Consiliului jude ean Maramure i Hot rârea nr. 80/ 2011 a Consiliului local al ora ului omcuta
Mare privind aprobarea trasnferului dreptului de administrare asupra sectoarelor de drumuri
jude ene situate în intravilanul ora ului omcuta Mare, c tre Consiliul jude ean Maramure ;

În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a), pct. 12 i art. 97 alin. (1) din Legea 215 din 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 aprob  preluarea în administrarea Consiliului Jude ean Maramure  a sectoarelor
de drum jude ean 186 situate în intravilanul ora elor Dragomire ti, S li tea de Sus, Seini i

omcuta Mare.
Art.2. Se aprob  transferul administr rii sectoarelor de drum jude ean situate în intravilanul

ora elor Dragomire ti, S li tea de Sus, Seini i omcuta Mare c tre S.C. Drumuri Poduri
Maramure  S.A. în calitate de administrator al domeniului public al jude ului Maramure  în
domeniul drumurilor jude ene.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului -  jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Publice;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Direc iei Patrimoniu i Logistic ;
- S.C. Drumuri Poduri Maramure  S.A.;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.
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Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 30 septembrie 2011. Au fost prezenti 25 consilieri jude eni din totalul de
34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 septembrie 2011
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