
ROMANIA                                                 Nr. 62 din 4 august 2022                                                                                                                                                                   

JUDETUL  CARAS  SEVERIN                                                                      

COMUNA  EFTIMIE  MURGU 

CONSILIUL  LOCAL  

HOTARARE 

 

Privind  aprobarea  solicitarii unui  drept  de  administrare  cu  titlu 

gratuit  a  tronsonului  de  Drum  Judetean  DJ  571  F  situat  in  

intravilanul  Comunei  Eftimie  Murgu,  pentru  reabilitare 

 

Consiliul  local  al  comunei  Eftimie  Murgu  intrunit  in  sedinta ordinara in  

data  de  4  august  2022, 

     Avand  in  vedere  referatul nr.61/1 din 28 iulie  2022  la  Proiectul  de  

hotarare  privind  aprobare  solicitarii unui  drept  de  administrare  cu  titlu  

gratuit  a  tronsonului  de  Drum  Judetean  DJ  571  F  situat  in  intravilanul  

Comunei  Eftimie  Murgu,  pentru  reabilitare  prezentat  de  primarul  comunei,  

raportul  compartimentului  financiar  contabil, avizele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local,  

 

Tinand cont de prevederile  art. 22  si art.  22^  din  O.U.G.  nr. 43/1997  privind  

regimul  drumurilor ,  republicata cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  

Luand  in  considerare  prevederile  art. 867-870  din  Legea  nr. 287/2009  

privind  Codul  Civil ,  republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 

   

     In temeiul art. 129 alin (2) lit b si  alin (4) lit a din  O.U.G.  nr. 57/2019 

privind  Codul  administrativ, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 

 

HOTARASTE : 

 

       Art. 1  (1) Se  aproba  solicitarea  constituirii unui  drept  de  administrare  

cu  titlu   gratuit  a  tronsonului  de  Drum  Judetean  DJ  571  F  situat  in  

intravilanul   Comunei  Eftimie  Murgu,  in  vederea  reabilitarii. 

           (2) Identificarea  imobilelor  se  afla  in  Anexa  1  a  la prezenta hotarare. 

           (3) Perioada  de  administare  este  de  5  ani  de la data incheierii  

contractului  de  administrare. 

     Art. 2  Prin  grija  Secretarului  General  al  comunei  Eftimie  Murgu  

prezenta  hotarare  va  fi  transmisa Institutiei  Prefectului  judetul  Caras  

Severin  pentru  verificarea  legalitatii , primarului  comunei   si  contabilului  

pentru  cunoastere  si  punere  in  aplicare . 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                 Contrasemnează pentru legalitate, 

          IGNAT ION                                            Secretarul general al comunei,   

                                                                                 IMBRESCU   LIVIU   



ROMANIA                                                        Anexa la HCL nr. 62/4.08.2022  

JUDETUL  CARAS  SEVERIN 

COMUNA  EFTIMIE  MURGU 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

                          Datele  de  identificare  ale  tronsonului  DJ 571 F  ,  

intravilan  in  comuna  Eftimie  Murgu ,  aflat  in  domeniul  public  al  

Judetului  Caras  severin ,  in  administrarea  judetului  Caras  severin , 

propus  a  se  prelua  in  administrarea  Consiliului  local  Eftimie  Murgu  

 

 

 
 

Nr.  

Crt. 

Denumire 

tronson 

Pozitia  

kilometrica 

Numar  

 

cadastral 

Suprafata  

   ( mp ) 

Persoana juridica 

de la care  se 

transmite tronsonul 

de drum 

Persoana 

juridica la care 

se transmite 

tronsonul de 

drum 

Caracteristici  

tehnice 

1 DJ 571 F 

 

5+ 711 

7 +100 

DS 2102 12501mp Judetul  Caras  

Severin si  

administrarea 

Consiliului  judetean  

Caras  Severin 

Judetul  Caras  

Severin in  

administrarea  

Consiliului  

local  Eftimie  

Murgu 

Lungime  tronson 

– 1,4 km cu 

imbracaminte  

asfaltica  latimi  

variabile  intre 6 

si 14 metri 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                 Contrasemnează pentru legalitate, 

          IGNAT ION                                          Secretarul general al comunei,   

                                                                                 IMBRESCU   LIVIU   
 

 

 

 

 

 


