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Comisia pentru urbonism, amenajarea teritoriului,
dezvoltore regionold, proteclia mediului Si turism

RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind aprobarea revocdrii dreptului de administrsre
asuprq drumului judelean Dl 313 constituitfn favoarea Ministerului Dezvoltdrii
Regionale Si Administraliei Publice ( fostul Minister al Dezvoltdrii Regionole gi

Turismului), a noilor indicatori tehnico-economici gi a cofinanldrii pentru obiectivul de
investilii "Modernizare drum judelean DJ 373, Km 22+607- Km 35+087, limitd jude!

Cdldragi - Axintele"

Comisia pentru urbonism, amenajarea teritoriului, dezvoltore regionold,
proteclia mediului gi turism intrunitd in gedinld legal constituitd in dqta de
L6.09.2014,oro 7000 Tiind prezenli un numdr d, 7- - consilieri judefeni, membri oi
comisiei, a luotin disculie proiectulde hotordre privind aproboreo revocdrii dreptului de
administrqre osupra drumului judelean DJ 3L3 constituit in favoarea Ministerului
Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei Publice (fostul Minister al Dezvoltdrii Regionale
gi Turismului), a noilor indicotoritehnico-economici gi o cofinanldrii pentru obiectivul de
investifii "Modernizsre drum judelean DJ 373, Km 22+607- Km 35+087, Iimitd jude!
CdldroSi- Axintele".

.. in urmo snalizei realizote gi o dezbaterilor ce qu avut loc, ostfel cum au fost
consemnate in procesul - verbal de gedinfd, s-o hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condiliile de legalitate gi oportunitate gi de asemeneo, nu au fost formulote
amendamente sau propuneri de modificare a conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezboterilor gi voturile exprimote, ?n temeiul
prevederilor ort. 54 alin. ft) cu trimitere la art. 98 din Legea nr. 275/2001, republicotd,
cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, Comisio pentru urbanism, omenajarea
teritoriului, dezvoltare regionold, proteclia mediului gi turism avizeazd favorabil cu un
numdr de Xvoturi PENTRIJ, proiectul de hotdrdre privind oprobarea revocdrii
dreptului de odministrare osuprq drumului judefean DJ 313 constituit in fovoareo
Ministerului Dezvoltdrii Regionole gi Administratiei Publice ( fostul Minister al
Dezvoltdrii Regionole gl Turismului), o noilor indicatori tehnico-economici gi a
cofinanldrii pentru obiectivul de investilii "Modernizare drum judelean DJ 373, Km
22+607- Km 35+087, limitd judel CdldraSi - Axintele"Si propune consiliului judeleon
adoptarea lui in forma 5i con.tinutul prezentate spre dezbaterea comisiei.
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