
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  46/2018 

privind schimbarea încadrării unor drumuri de interes local în categoria  drumurilor  comunale 

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, întrunit in şedinţa sa ordinară 
Văzând expunerea de motive a primarului privind schimbarea încadrării unor drumuri de 

interes local în categoria drumurilor comunale, raportul Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului,  
având în vedere:  
- prevederile art.8 alin. (1) litera a) pct ii), și alin (2) din O.G. nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 
540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările  si completările ulterioare,  

- HCL nr. 57/2001, prin care drumurile de exploatare  au fost incluse în lista bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc;  

- extrasele CF 29898, CF29896 si CF 29897 a localității Targu Secuiesc, precum Registrul 
numerelor topografice, în ce privește nr. Cadastral 29898, 29896 si 29897. 

-  anexa nr. 3, pozițiile 5 codul de clasificare 1.3.7  al Hotărârii Guvernului nr. 975/2002  
privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, 
               În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, art. 45 alin. (2) lit.e şi 
celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  
 

   Art. 1. - Se aprobă schimbarea  încadrării unor drumuri de interes local de pe raza municipiului 
Tg Secuiesc, respectiv a drumurilor de câmp,  şi trecerea acestora în categoria drumurilor comunale, 
identificat la punctul 1 din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă schimbarea  încadrării drumului de interes local – a străzii Domokos Pal Peter, 
care face legătura între DN11(portiunea de strada Cernatului), drumul de câmp, str Tamasi Aron și str 
Boer Geza și DN11C, şi trecerea acestuia în categoria drumurilor comunale, identificat la punctul 1 din 
anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3.  Se aprobă schimbarea încadrării drumului de interes local – având categoria de drum de 
macadam și pământ între DN11 și Râul Negru si Râul Negru si limita teritoriului administrativ al 
municipiului Tg Secuiesc. 
  Art. 4. - Se solicită Guvernului României completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 
540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor 
sus menţionate. 
  Art. 5. – Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarare se insărcinează primarul, cu 
Compartimentul pentru administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
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