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Comisia pentru urbanism, amenojarea teritoriului,
dezvoltare regionold, proteclia mediului 5i turism

RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind aprobarea revocdrii dreptului de administrare
osupra drumului judelean Dl 702 H constituitin fovoarea Ministerului Dezvoltdrii
Regionale gi Administraliei Publice ( fostul Minister al Dezvoltdrii Regionale gi

Turismului), a noilor indicatori tehnico-economici gi a cofinanldrii pentru ohiectivul de
investilii "Resbilitqre drum judelean DJ 702 H'

Comisio pentru urbonism, omenojarea teritoriului, dezvoltare regionald,
proteclia mediului gi turism intrunita in ged14!d legal constituitd in dato de
16.09.2014,ora L000 Tiind prezenli un numdr ae J- - consilieri jude.teni, membri oi
comisiei, o luotin disculie proiectul de hotdrdre privind aprobarea revocdrii dreptului de
administrare asupro drumului judelean DJ L02 H constituit in favoarea Ministerului
Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei Publice (fostul Minister al Dezvoltdrii Regionale
gi Turismului), a noilor indicatoritehnico-economici gi a cofinanfdrii pentru obiectivul de
investilii"Reobilitsre drum judeleon DJ 102 H".

in urma analizei reolizate gi o dezbaterilor ce ou avut loc, astfel cum au fost
consemnqte in procesul - verbal de gedinfd, s-a hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condi;iile de legalitate gi oportunitste gi de asemeneot nu ou fost formulate
smendamente sou propuneri de modificore o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultotul dezbaterilor 5i voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. U) cu trimitere la art. 98 din Legeo nr. 275/2001, republicotd,
cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, Comisia pentru urbanism, amenojarea
teritoriului, Qezvoltore regionold, protectio mediului gi turism avizeozd favorabil cu un
numdr de {voturi PENTRIJ, proiectul de hotdrdre privind aproborea revocdrii
dreptului dJ-administrare osupra drumului judelean Dl 102 H constituit in fovoarea
Ministerului Dezvoltdrii Regionole gi Administraliei Publice(fostul Minister al Dezvoltdrii
Regionale gi Turismului), o noilor indicotori tehnico-economici gi a cofinonldrii pentru
obiectivul de investilii "Reobilitare drum judefean DJ L02 H" $i propune consiliului
judefean adoptoreo luiin formo 5i conlinutul prezentate spre dezboterea comisiei.
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