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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.67 

privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale aflate in proprietatea 

publica a statului din administrarea Ministerului Transporturilor in 

administrarea Consiliului Local al municipiului Husi 

 

   Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

             

           Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind preluarea unor sectoare de drumuri 

nationale aflate in proprietatea publica a statului din administrarea 

Ministerului Transporturilor in administrarea Consiliului Local al 

municipiului Husi si Solicitarea CNADNR SA cu 

nr.R/1/1105/19.03.2015, inregistrata la Primaria municipiului Husi 

la nr. 7452 din 19.03.2015 privind preluarea sectoarelor de drumuri 

nationale aflate in proprietatea publica a statului: DN24A de la km 

97+525 pana la km 98+000 si DN24B de la km 25+490 pana la km 

34+365 din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Copania 

Nationala  de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A, 

in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, 

realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si 

de arhitectura.                        

 raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura, cadastru, fond 

funciar, protectia mediului inconjurator. 

   In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr. 

43 /1997 privind  regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale Planului Urbanistic General al municipiului Husi, aprobat prin 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.226/2011, ale art.36 alin.(1), 
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alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

              In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

HOTARASTE: 

 

           Art.1. – Se aproba preluarea sectoarelor de drumuri nationale aflate in 

proprietatea publica a statului DN24A de la km 97+525 pana la km 98+000 si 

DN24B de la km 25+490 pana la km 34+365 din administrarea Ministerului 

Transporturilor, in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi. 

 

         Art.2. – Preluarea efectiva se va face dupa emiterea hotararii de guvern 

privind trecerea sectoarelor de drumuri nationale DN 24A de la km 97+525 pana la 

km 98+000 si DN24B de la km 25+490 pana la km 34+365 din administrarea 

Ministerului Transporturilor, prin CNADNR, in administrarea Consiliului Local 

Husi, care va reglementa predarea intre parti. 

 

 Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
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PRESEDINTE DE SEDINTA,        Contrasemneaza, 

        Catalin Tocu                                                Secretarul municipiului Husi  

                    jr.Monica Dumitrascu 
 


