
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL   

AL COMUNEI 

GURA VITIOAREI 

 

 

 

                                                   HOTARARE 

   privind aprobarea solicitarii de preluare temporara din administrarea 

Consiliului Judetean Prahova  in administrarea Consiliului Local al Comunei 

Gura Vitioarei  a sectorului de drum judetean DJ 100 G  de la Km 3+690 pana la 

km 5+100  in vederea realizarii investitiei "Infiintare iluminat public pe DJ 100G 

                                   Gura Vitioarei-Bughea de Jos"  

 

         Avand în vedere adresa Consiliului Judetean Prahova inregistrata sub  

nr. 9391/16.11.2021 prin care am fost informati despre prevederile alin (3) de la  

art. 221  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

        Avand in vedere prevederile alin (3) de la art. 221  din O.G. nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, 

        Ţinând cont de planul de situatie intocmit de SC.Pur Topo Srl  cu sectorul de 

drum judetean DJ 100 G situat intre Km 3+690 pana la km 5+100 , cu suprafata de 

20.950 mp si lungimea de 1.425 ml , 

        Luand act de proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 1638/18.02.2022 al 

primarului comunei ,referatul de aprobare inregistrat sub nr.1639/18.02.2022, precum 

si de raportul inregistrat sub nr.1640/18.02.2022 al compartimentului urbanism , 

amenajare teritoriu si disciplina in constructii , 

        Luand act de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local: inregistrat sub nr.1679/21.02.2022 –comisia nr.2 , comisia juridica, 

administrativa, protectie sociala si relatii cu cetatenii, inregistrat sub nr.1690/ 

21.02.2022 - comisia nr.1, comisia invatamant , sanatate, cultura, culte, sport ,turism si 

inregistrat sub nr.1693/21.02.2022- comisia nr.3, comisia pentru activitati economico 

financiare , amenajarea teritoriului si urbanism ,  

        În temeiul prevederilor art.139 alin.1,alin.3 lit.e din O.U.G nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

       Consiliul local al comunei Gura Vitioarei , judetul Prahova,    

 

                                           HOTĂRĂŞTE: 

 

ART 1.- Se aprobă solicitarea de preluare temporara din administrarea Consiliului 

Judetean Prahova  in administrarea Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei a 

sectorului de drum judetean DJ 100 G de la Km 3+690 pana la km 5+100  in vederea 



realizarii investitiei de interes public local "Infiintare iluminat public pe DJ 100G Gura 

Vitioarei -Bughea de Jos" . 

ART.2- Se aproba incheierea protocolului intre Consiliului Judetean Prahova si 

Comuna Gura Vitioarei pentru preluarea sectorului de drum judetean DJ 100 G situat 

intre Km 3+690 pana la km 5+100 , cu suprafata de 20.950 mp si lungimea de  

1.425 ml.  

ART.3.-Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Gura Vitioarei. 

ART.4.- Prin grija secretarului general al comunei Gura Vitioarei prezenta hotarare se  

comunica primarului comunei Gura Vitioarei, prefectului județului Prahova si 

Consiliului Judetean Prahova și se va aduce la cunoștință publică prin publicarea pe 

pagina de internet în secțiunea Monitorul Oficial Local de catre compartimentul 

monitorizare proceduri administrative. 

 

 

 

 

   PRESEDINTE SEDINTA 

       Nicolae MANOLE                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                          SECRETAR GENERAL 

                                                                    Jr.Nicoleta–Corina CONSTANTIN 
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