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HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria drumurilor județene a unui număr de 4 sectoare de 
drum comunale care se află în administrarea Primăriei Orașului Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș prin care propune  încadrarea în

categoria drumurilor județene a unui număr de 4 sectoare de drum comunale care se află
în administrarea Primăriei Orașului Recaș;

 referatul  nr.  14.002 /  26.09.2016,  întocmit  în  comun de secretarul  orașului  și  inginerul
topograf în cadrul Primăriei orașului Recaș;   

 prevederile anexei nr. 2 și nr. 3 pct. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind
aprobarea  încadrării  în  categorii  funcționale  a  drumurilor  publice  și  a  drumurilor  de
utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile anexei nr. 64, pct. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2002, privind atestarea
domeniului public al Județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Timiș, cu modificările și completările ulterioare, 

  prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (5) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct. 13 şi art.
45  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  (1) Se propune  încadrarea în categoria drumurilor  județene a  unui număr de 4
sectoare de drum comunale care se află în administrarea Primăriei Orașului Recaș, după
cum urmează:

-  drumul comunal DC 66 (Stațiunea Viticolă Recaș / S.C. CRAMELE RECAȘ S.A.
(DJ 609E) – Stanciova), pe o lungime de 2,540 km;

-  drumul comunal DC 68 (Herneacova (DC 66)-Nadăș), pe o lungime de 3,62 km;
-  drumul comunal DC 69 (DC 67-Sălciua Nouă), pe o lungime de 1,340 km;
-  drumul comunal str. Salcâmilor (Simei), pe o lungime de 0,66 km.

Art. 2. – Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri se face pe bază
de protocol încheiat între ordonatorii principali de credite ai celor două instituții publice locale. 

Art. 3. – Patrimoniul Orașului Recaș se va diminua cu valoarea de inventar a bunurilor ce fac
obiectul  transmiterii,  valoare  existentă  la  data  încheierii  protocolului  prevăzut  la  art.  2  al
prezentei hotărâri.



Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Consiliului Județean Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

                         Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                    Consilier                                               Secretar oraș

              Mircea - Cosmin ANTONESCU                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.09.2016
Nr. 127
Adoptată cu 15 voturi “pentru” 
Nr. de consilieri prezenți: 15
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR     : PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria drumurilor județene a unui număr de 4 sectoare de 
drum comunale care se află în administrarea Primăriei Orașului Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul nr. 14.002 / 26.09.2016, întocmit în comun de secretarul orașului și inginerul

topograf  în  cadrul  Primăriei  orașului  Recaș  cu  privire  la  încadrarea  în  categoria
drumurilor județene a unui număr de 4 sectoare de drum comunale care se află în
administrarea Primăriei Orașului Recaș;   

 prevederile anexei nr. 2 și nr. 3 pct. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind
aprobarea încadrării  în  categorii  funcționale a drumurilor  publice și  a drumurilor de
utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic
al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile  anexei  nr.  64,  pct.  27  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  977/2002,  privind
atestarea domeniului public al  Județului Timiș, precum și al municipiilor,  orașelor și
comunelor din județul Timiș, cu modificările și completările ulterioare, 

  prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (5) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct. 13 şi art.
45  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  (1) Se propune  încadrarea în categoria drumurilor județene a  unui număr de 4
sectoare de drum comunale care se află în administrarea Primăriei Orașului Recaș,
după cum urmează:

-  drumul comunal DC 66 (Stațiunea Viticolă Recaș / S.C. CRAMELE RECAȘ S.A.
(DJ 609E) – Stanciova), pe o lungime de 2,540 km;

-  drumul comunal DC 68 (Herneacova (DC 66)-Nadăș), pe o lungime de 3,62 km;
-  drumul comunal DC 69 (DC 67-Sălciua Nouă), pe o lungime de 1,340 km;
-  drumul comunal str. Salcâmilor (Simei), pe o lungime de 0,66 km.

Art. 2. – Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri  se face pe
bază de protocol încheiat între ordonatorii principali de credite ai celor două instituții publice
locale. 

Art. 3. – Patrimoniul Orașului Recaș se va diminua cu valoarea de inventar a bunurilor ce
fac obiectul transmiterii, valoare existentă la data încheierii protocolului prevăzut la art. 2 al
prezentei hotărâri.



Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Consiliului Județean Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

           Președinte de ședință                                        Contrasemnează
                                                                Secretar Oraş

                                                                                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN
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Nr. 14.002 / 26.09.2016                                                                                   Aprobat Primar

       Ing. PAVEL TEODOR
______________      

         
                             Către,

Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind încadrarea în categoria drumurilor județene a unui număr de 4 sectoare 

de drum comunale care se află în administrarea Primăriei Orașului Recaș

             Având în vedere  prevederile anexei nr. 2 și nr. 3 pct. 111 din Hotărârea
Guvernului  nr.  540/2000,  privind  aprobarea  încadrării  în  categorii  funcționale  a
drumurilor  publice  și  a  drumurilor  de  utilitate  privată  deschise  circulației  publice,  cu
modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.
43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, conform căruia „încadrarea unui drum din categoria funcțională a drumurilor
de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea
autorității care urmează să îl preia în administrare”. 

În conformitate cu  prevederile art.  9 alin. (2) din Legea nr.  213/1998, privind
proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Ținând seama de prevederile anexei nr. 64, pct. 27 din Hotărârea Guvernului nr.
977/2002,  privind  atestarea  domeniului  public  al  Județului  Timiș,  precum  și  al
municipiilor,  orașelor  și  comunelor  din  județul  Timiș,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, 

Având în vedere prevederile prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin.
(5) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct. 13 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Propunem analizarea pe comisii şi în şedinţă de consiliu, a posibilităţii adoptării
unei hotărâri a Consiliului Local Recaş privind încadrarea în categoria drumurilor județene
a unui  număr de 4  sectoare de drum comunale  care se află  în  administrarea Primăriei
Orașului Recaș.

Secretar oraș       Inspector
Jr. Cătălina MOLDOVAN     Ing. Adrian Mircea JERIȘTEANU
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