
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GĂUJANI 

 

 

HOTARARE 

privind clasificarea unor drumuri satesti  situate in comuna Gaujani, judetul Giurgiu 

in categoria  functionala de drumuri  comunale 

 

Consiliul  local  al  comunei Gaujani, judetul Giurgiu,  

Avand in vedere: 

- procesul-verbal de afisare nr.3882/29.11.2011; 

- expunerea de motive nr.4046/15.12.2011 întocmită de primarul comunei Găujani; 

- raportul nr.4047/15.12.2011 întocmit de Neagu Petruţa- referent ; 

- rapoartele comisiilor de specialitate nr.4077 si nr.4078 din 19.12.2011; 

- prevederile HGR nr.968/2002, anexa 20 – inventarul bunurilor care apartin domeniului 

public al comunei Gaujani; 

- prevederile art.8, alin.1, alin.2, din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, 

modificata si completata; 

- prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pc.13, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, 

 În temeiul art.45, alin.1, alin.3, art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.- (1)Se aproba clasificarea unor drumuri satesti care fac parte din domeniul 

public al comunei Gaujani, judetul Giurgiu, in categoria  functionala de drumuri comunale, 

conform anexelor: 
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-anexa 1- CLASIFICAREA UNOR DRUMURI SATESTI SITUATE IN COMUNA 

GAUJANI, JUDETUL GIURGIU IN CATEGORIA FUNCTIONALA DE DRUMURI 

COMUNALE; 

-anexa 2- TABEL CU DATELE DRUMURILOR SATESTI CARE URMEAZA A FI 

CLASIFICATE IN CATEGORIA  FUNCTIONALA DE DRUMURI  COMUNALE; 

-anexa 3- schita drumurilor din satul Gaujani; 

-anexa 4- schita drumurilor din satul Pietrisu; 

-anexa 5-schita drumurilor din satul Cetatuia. 

(2)Anexele fac parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.2.- Primarul comunei Gaujani, judetul Giurgiu va lua masuri cu privire la ducerea 

la indeplinire a  prezentei hotarari, informand Consiliul Local Gaujani, judetul Giurgiu 

asupra modului de indeplinire. 

Art.3.- Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă publică prin afişare la sediul 

primăriei, pe site-ul www.primariagaujani.ro şi va fi comunicată institutiilor si persoanelor 

interesate prin grija secretarului comunei Găujani. 

 

 

PREŞEDINTE     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

DE ŞEDINŢĂ      SECRETARUL COMUNEI GĂUJANI 

 

MUSCĂ ŞTEFAN      DUNĂRE AURICA 
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