
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a 
tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poem (DJ 701), km 
20+750-23+250, L=2,500 km, din administrarea Consiliului Local al 
Comunei Poem 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 94 alin. (1) din Legea, administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere.: 
- expunerea de motive nr. 9409 din 09 iulie 2015 a. preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 9410 din 09 iulie 2015 al Direcţiei dezvoltare 

locală şi Direcţiei economice, buget-fmanţe, privind preluarea în administrarea 
Consiliului Judeţean Teleorman a. tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poeni 
(DJ 701), km 20+750-23+250, L=2,500 km, dm administrarea Consiliului Local al 
Comunei Poem: 

- adresele nr. 5428 dm 24 iunie 2015 şi 5637 din 09 iulie 2015 ale Primăriei 
Comunei Poem; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Poem nr. 24 dm 08 iulie- 2015; 
- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman; 
- prevederile art. 22 dm Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 867 şi 868 din Codul civil, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 61 alin. (1) lit. c) dm Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr. 49 dm 27.03.2014; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) dm Legea. nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

în temeiul dispoziţiilor art. 97 dm Legea, administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificănle şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. - Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a 
tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poem (DJ 701), km 20+750-23+250, 
L=2,500 km, dm administrarea Consiliului Local al Comunei Poem, pentru o perioadă de 
2 ani, în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. 
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Art. 2. - Finanţarea executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la tronsonul de 
cîrum comunal prevăzut la art. 1 se face conform legislaţiei în vigoare, din fonduri de la 
bugetul propriu al judeţului Teleorman, cap 84-02 „Transporturi", în limita sumelor 
alocate. 

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se va efectua pe 
bază de proces-verbal întocmit de o comisie numită prin dispoziţia preşedintelui 
Consiliului Judeţean Teleorman, în termen de 60 zile de la data. mtrăni în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

(2) După expirarea perioadei de administrare, în termen de 30 zile se va proceda la 
predarea-primirea bunului imobil prevăzut la art. 1. 

Art. 4. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin direcţiile de 
specialitate, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica 
prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de 
lege. 
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