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H O T Ă R Â R E A Nr. 51/2022
privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes public local în categoria
funcțională „străzi” și ”drumuri vicinale”, situate pe raza comunei Dănești

Consiliul local al comunei Dănești, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară lunară din data de 28 noiembrie 2022;
Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei, cu privire la
clasificării unor drumuri sătești aparțin domeniului public al comunei Dănești;

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dănești cu nr. 255/2022;
- Raportul de specialitate nr. 256/2022 întocmit de către compartimentul de

specialitate;
- Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și

Administrației cu nr.MLPDA-65017/DPFBL-2002/07.07.2022 cu privire la proiectul
de hotărâre nr. 24/28.03.2022 privind atestarea bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Dănești, județul Harghita;

- Avizul favorabil a tuturor comisiilor de specialitate ai consiliului local;
- Hotărârea Consiliului Local Hotărârii nr.7/2001 al Consiliului Local Dănești

privind declararea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Dănești, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare:

În baza prevederilor art.8 alin.(1) lit.„c” și alin.(2) din Ordonanța Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind
aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de
utilitate privată deschise circulației publice, precum și prevederile Ordinului
nr.50/1998 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.„c”, art.139 alin.(3) lit.„g” și art.196
alin.(1) lit.„a”, art.286 alin.(1), alin.(4) și art.287 lit.„b” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă clasificarea în categoria funcțională de străzi/drumuri vicinale

a unor drumuri de interes local aflate în domeniul public al comunei Dănești, conform
anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Dănești.
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Art.3. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul comunei Dănești la secțiunea

dedicată Statutului unității administrativ-teritoriale precum și în monitorul oficial
local și se va comunica:

- primarului comunei Dănești,
- Compartimentului financiar-contabil şi compartimentului de achiziții publice

și urbanism
- Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea exercitării controlului cu

privire la legalitate.

Dăneşti, la 28 noiembrie 2022

Președintele de ședință, Contrasemnează pentru legalitate:
Süket Norbert-Szilveszter Secretarul general al

C OMUNE I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára
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