
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 139/2021 
privind aprobarea preluării temporare în administrarea Municipiului Târgu Secuiesc  a zonei 

de siguranță a tronsonului de drum național  DN 11B de la km 1+670 până la km 2 +320, 
partea dreapta, având  lungimea fizică totală reală de 0,650 km și suprafața de 1625 mp, în 

vederea modernizării 
  

 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea preluării temporare în administrarea Municipiului Târgu Secuiesc  a zonei 
de siguranță a tronsonului de drum național  DN 11B de la km 1+670 până la km 2 +320, partea 
dreapta, având  lungimea fizică totală reală de 0,650 km și suprafața de 1625 mp, în vederea 
modernizării,   

 În considerarea prevederilor art.20, art.21, art.22^1, alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumului,  cu modificările şi completările ulterioare,  
             Având în vedere prevederile art.867 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ,     
           Luând în considerare Procesul verbal de constatare și identificare sub nr. Primărie 
20153/19.10.2021, 
         În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b. coroborat cu art.129 alin.(4) lit.g,  art. 139 alin. 
(3) lit.e. și ale art. 196 alin. (1) lit. a. din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările și completările ulterioare,  
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. – Se aprobă preluarea temporară în administrarea Municipiului Târgu Secuiesc a  zonei 
de siguranță a tronsonului de drum național  DN 11B de la km 1+670 până la km 2 +320, partea 
dreapta, având  lungimea fizică totală reală de 0,650 km și suprafața de 1625 mp, în vederea 
modernizării.   

Art. 2. – Predarea, respectiv preluarea, sectorului de drum - zonă de siguranță a tronsonului de 
drum național  DN 11B de la km 1+670 până la km 2 +320, partea dreapta, având  lungimea fizică 
totală reală de 0,650 km și suprafața de 1625 mp, se va face pe bază de Protocol de predare - primire, 
încheiat atât la predare cât și la preluare,  între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutire S.A. – prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov și Municipiul Târgu Secuiesc. 

Art. 3. – După recepţia finală a lucrărilor de modernizare, precum și a perioadei de 
monitorizare, sectorul de drum - zonă de siguranță a tronsonului de drum național  DN 11B de la km 
1+670 până la km 2 +320, partea dreapta, având  lungimea fizică totală reală de 0,650 km și suprafața 
de 1625 mp,  se retransmite Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutire S.A. – 
Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov. 
      Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc, precum și Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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