
~OMÂNL 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: transmiterea temporară a sectorului de drum judeţean DJ 546, lan 5+990 -
9+287, zona adiacentă părţii carosabile, proprietate publică a judeţului 
Teleorman, din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Liţa 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederilor art. 
178 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 12495 din 02 iulie 2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 12561 din 05 iulie 2021 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind transmiterea temporară a 
sectorului de drum judeţean DJ 546, km 5+990 - 9+287, zona adiacentă părţii carosabile, 
proprietate publică a judeţului Teleorman, din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Liţa; 

- avizul de legalitate nr. 12506M/A din 02 iulie 2021 al Direcţiei juridice; 
- adresa nr. 2683/28.12.2020 şi adresele înregistrate la Consiliul Judeţean Teleorman sub 

nr. 9109/14.05.2021, nr. 11439/16.06.2021 şi 12263/30.06.2021 ale Primăriei comunei Liţa; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Liţa nr. 19 din 25 martie 2021 

privind aprobarea solicitării de transmitere temporară a dreptului de administrare asupra unui 
drum judeţean în vederea executării unor lucrări de reabilitare în zona acestuia, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile art. 7, art' 22 şi art. 221 alin. (3), (4) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii 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; 

- extras din Raportul de evaluare al patrimoniului aflat în inventarul Consiliului Judeţean 
Teleorman, întocmit de un evaluator autorizat proprietăţi imobiliare; 

- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 
Judeţean Teleorman; 

- prevederile art. 69 alin. (1) lit. (c) şi alin. (4) lit. a) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1) lit.a) şi art. 298-
301 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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