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HOTĂRÂREA  nr.31 
Din 23.06.2015 

Privind propunerea de clasificare ca Drum Judetean, a drumurilor comunale 

DC 13 , DC 14 si DC 14A 
    
ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucru în data de 23.06.2015, ora 
1400 ,ăfiindăprezen iăunănum rădeă9ăconsilieriădinătotalulădeă11ă. 
      
               Avand în vedere: 
 
    Proiectul de hotarare initiet de primar si avizat de comisia de specialitate a Consiliului local , 
  Prevederile  art.5, art.6, art.7 , art.12 din OG  nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor , republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

    Prevederile  HG nr.540/2000 Hotarare privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a 
drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice , actualizata , 
    Prevederile HG nr.976/2002 Hotarare privind atestarea domeniului public al judetului 
Arad,precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad ,actualizata , 
  Prevederile art. 1-3,ăart.ă7ălit.ăe)ăşiălit.ăf)ăşiăart.ă21ădinăLegea nr. 213/ 1998 privind proprietatea  

publica si regimul juridic al acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    Prevederile HCL nr.14/31.03.2010 de clasificare a drumului vicinal Bîrzesti – Groseni în drum 
comunal DC14A , 
    Prevederile art. 10, art. 21 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), şi art. 119-124 din Legea 
administra ieiăpubliceălocaleănr.ă215/2001,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    Votulăă„ăpentruă”ăaă9ăconsilieriă,ăă 
          
 Înătemeiulăart.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceăLocaleă 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
    Art.1.  Se aproba propunerea de clasificare a drumurilor comunale DC 13–  DC 14 – DC 14A, 
drum care face legatura intre  satele Nermis – Birzesti – Groseni – Archis  , comuna Archis , judetul 
Arad   si  legatura intre comunele Carand –Archis – Hasmas , jud. Arad  , ca    Drum Judetean . 
    Art.2. Anexa la prezenta Hotarare privind drumurile propuse spre clasificare, face parte 
integranta din prezenta. 

      Art.3.  Cu ducere la indepliniere a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Archis. 
      Art.4.  Prezenta Hotărâre se comunică : 
 

- Institu ieiăPrefectului – jude ulăAradă, 
- Consiliului Judetean Arad , 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 
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