
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
privind preluarea de la Consiliul Jude{ean Gorj ;i darea in administrare cltre Consiliul Local

Motru pe o perioadl de 10 ani a unui tronson din DJ 67lB ce traverseazilintravilanul;i
extravilanul Municipiului Motru, pentru construirea unei piste de biciclete

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI MOTRU

Avf,nd in vedere:
- Adresa Consiliului Judefean Gorj nr. 9359106.06.2022, inregistratE la Primdria Municipiului Motru

sub nr. 21025 107 .06.2022;;
- Adresa Primdriei Municipiului Motru nr. 20088/30.05.2022;
- Procesul -verbal nr. 20577103.06.2022, incheiat intre Consiliul Judelean Gorj ;i Primdria
Municipiului Motru;
- Prevederile art. 221, alin. 3 din OG nr. 43ll997privind regimul drumurilor, cu modificlrile qi

complet[rile ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 34612000 privind modificarea gi completarea Ordinului ministrului

transporturilor nr. 7811999 pentru aprobarea Nomenclatorului activitdlilor de administrare, exploatare,
intrelinere qi reparafii la drumurile publice;
- Prevederile art. 867 - ar:t.870 din Noul Cod Civil;
- Prevederile O.U.G.nr.57l20l9 privind codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare intocmit de domnul Primar ec. Morega Costel Cosmin;
- Raportul de specialitate;
- Proiectul de hotlrire;
- Rapoarte^le de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul art. 139, alin. I din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificlrile qi completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd preluarea de la Consiliul Judelean Gorj qi darea in administrare cdtre Consiliul Local
Motru pe o perioadd de l0 ani, a unui tronson din DJ 671B, ce traverseazdintravilanul qi extravilanul
Municipiului Motru, av6nd datele de identificare prevdzute in Anexa la prezenta hotdr6re, pentru
construirea unei piste de biciclete pe sectorul de drum judelean dupd cum urmeazd:
- delakm 16+828 lakm22+900limitaUATMotruculungimeaL:6,072 km,insuprafaldtotald

de 108.620 mp.

Art.2. (1) Preluarea in administrare a bunului imobil, prevdzut la art.l, se va realiza prin contract de

dare in administrare incheiat intre U.A.T. Municipiul Motru, prin Consiliul Local Motru gi

U.A.T.Judelul Gorj, prin Consiliul Judelean Gorj

(2) in contractul de dare in administrare vor fi prevdzute , in sarcina Consiliului Local Motru ,

obligalii specifice corelative dreptului de administrare, in conformitate cu legislafia incidentd in
domeniul administrdrii drumurilor publice.

(3)Se imputernice;te Primarul Municipiului Motru, s5 semneze, in numele qi pe seama

Municipiului Motru, contractul de dare in administrare prevdzutla art.2.

Art. 3.Exercitarea efectivd a dreptului de administrare asupra bunului previzut la art. l, de cdtre

Consiliul Local Motru, se va realiza dupd semnarea contractului de dare in administrare, pe bazd de

protocol de predare-preluare .
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Art. 4. Prevederile hotdrdri vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru gi serviciul

CSPLPPM din cadrul Primdriei Municipiului Motru .

Art. 5. HotdrArea se va comunicd Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului Gorj,

Serviciului CSPLPPM din cadrul Primdriei Municipiului Motru gi Consiliului Judelean Gorj.

Aceasti hotdr6re a fost adoptatd in gedinJa extraordinarl a C.L. Motru
cu un nr. de .L.#voturi pentru,..-. vot impotriv6, .....I--.... ablineri, exprimate

din nr. total de .../.fr-consilieri prezenlila gedinlS gi din totalulde l9 consilieriin func{ie.
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SECRETAR GENERAL,
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ANEXA IO

66l, 06-?n2e-k e+ /1'e

DATELE DE IDENTIFICARE DJ 571 B

Denumirea
Drumului
Judetean

Pozitie km
de inceput

Pozitie km

de sf6rgit
Date cadastrale Suprafati de teren

aferenti drumului
judelean DJ 671 B ce

urmeazi a fi data in
administrare

Nr.

cadastral

Nr.

carte
f unciard

DJ 671 B 16+828 19+518 37994 37994 44.337

DJ 671 B 19+532 20+938 37997 37997 27.4L4

DJ 671 B 20+972 21+108 37986 37986 3.110

DJ 6718 21,+176 2L+!76 37985 37985 605

DJ 671 B 22+t76 22+9O0 37990 37990 33.154

Total
suprafata
drum

16+828 22+9O0 Lungime 6,072km 108.520 mp
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