ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 20/2017
privind clasificarea în categoria funcţională a „drumurilor comunale”
a unor drumuri de exploatare, situate pe teritoriul administrativ
al comunei Ozun, judeţul Covasna
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 06 martie 2017,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Ozun şi raportul de
specialitate al Compartimentului agricol, cadastru şi urbanism,
În baza prevederilor art. 8 şi 12 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “d” coroborat cu alin. (6), lit. a), pct.
13 respectiv art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă clasificarea în categoria funcţională a „drumurilor comunale” a
unor drumuri de exploatare, situate în judeţul Covasna, pe teritoriul administrativ al
comunei Ozun, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se va solicita Guvernului României completarea anexei nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei sus-menţionate.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei prin aparatul său de specialitate.
Ozun, la 06 martie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Bordás Zsolt

Difuzare:







1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Cons.Jud.Covasna
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. Afişare

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

ANEXĂ la HCL nr. 20/2017.

DATE DE IDENTIFICARE

Indicativul
drumului
propus

Traseul drumului

Poziţii
kilometrice

propus

(origine –
destinaţie)

DC16A

DN11 (Sântionlunca)

0+000 –
3+940

- DC16

Lungime
-km-

Provenienţa

Observaţii

3,940
km

Drumurile de exploatare: DE 429, DE 440, DE 473, DE
493, DE 521, DE 683;
Drumul satesc: DS 325.

-

