
 

 

HOTĂRÂREA nr.  

din  29 aprilie 2011 
 
 

Privind:   trecerea sectoarelor de drum  ai caror indicatori  tehnico economici au 
fost avizati de  CTE- MDRT  din administrarea consiliului local Sutesti in administrarea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si a Turismului pe perioada realizarii proiectului de 
investiţii :MODERNIZARE RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI, JUDETUL 
BRAILA   
 
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTESTI- intrunit in sedinta de indata in data 
de 29.04.2011  
 
Având în vedere: 
Raportul de aprobare  la proiectul de hotărâre, al primarului prin care se propune trecerea 
sectoarelor de drum  ai caror indicatori  tehnico economici au fost avizati de  CTE- MDRT  
din administrarea consiliului local Sutesti in administrarea Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si a Turismului pe perioada realizarii proiectului de investiţii :MODERNIZARE 
RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI, JUDETUL BRAILA   
 H.G. nr.251/2011 , art.2 alin.(3) si art.5 alin. (1) de aprobare a  Normelor metodologice 

pentru  derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naþional de dezvoltare a 
infrastructurii; 

 Art.221 , alin (11) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

In baza prevederilor : 
 Art.12 alin (1) si (2) din Legea nr.213/1998,privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia ; 
 art. 36 alin. (2) lit. c) ,alin.5,lit.a)din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată; 
În temeiul art. 45, alin.3), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1) Se aproba  trecerea sectoarelor de drum  ai caror indicatori  tehnico economici 
au fost avizati de  CTE- MDRT  din administrarea consiliului local Sutesti in administrarea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si a Turismului pe perioada realizarii proiectului de 
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investiţii :MODERNIZARE RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI, JUDETUL 
BRAILA astfel: 
           - str. Salciei , lungime de 830 m, 

- str. Primariei , cu lungimea, 710 m; 
- str. Margaretelor , cu lungimea 710 m; 
- str. Scolii, cu lungimea 590 m; 
- str. Ghioceilor , cu lungimea 835 m;  
- str. Marului, cu lungimea 645 m.; 
- str. Zorilor , cu lungimea de 1145 m; 
- str. Crinului cu lungimea de 1715m; 
- str. Trandafirilor cu lungimea de 2125 m; 
- str. Zambilelor cu lungimea de 560 m; 
 (2) Obiectivul  menţionat la alin.1 face parte din domeniul public al comunei 

Sutesti ,judet Braila,este liber de sarcini   si se transmite   către Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului     pe durata realizării investiţiei privind : MODERNIZARE 
RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI, JUD. BRAILA  
Art.2.- Predarea amplasamentului  se va face în condiţiile legii, pe baza protocolului de 
predare-primire încheiat între Consiliului local al comunei Sutesti  şi Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului     . 
Art.3 – După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului     ,va transmite în mod gratuit, prin protocol, Consiliului local al 
comunei Sutesti   obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d-l CODREANU 
CRISTIAN  –primar al comunei Sutesti ,judet Braila,responsabil legal al proiectului,. 
Art.5 - Prezenta hotărâre prin grija Secretarului,se comunică Prefectului judeţului Braila , 
precum si persoanelor  interesate. 
 
 
 
 
           PREŞEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                    CONSILIER                                             SECRETAR COMUNA 
          CALU VIOREL CATALIN                         GHINEA PETRIOARA      
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PROIECT DE HOTARARE * 
 
 

Privind:   trecerea sectoarelor de drum  ai caror indicatori  tehnico economici au fost 
avizati de  CTE- MDRT  din administrarea consiliului local Sutesti in administrarea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si a Turismului pe perioada realizarii proiectului de 
investiţii :MODERNIZARE RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI, JUDETUL 
BRAILA   
 
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTESTI- intrunit in sedinta de indata in data 
de 29.04.2011  
 
Având în vedere: 
Raportul de aprobare  la proiectul de hotărâre, al primarului prin care se propune trecerea 
sectoarelor de drum  ai caror indicatori  tehnico economici au fost avizati de  CTE- MDRT  
din administrarea consiliului local Sutesti in administrarea Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si a Turismului pe perioada realizarii proiectului de investiţii :MODERNIZARE 
RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI, JUDETUL BRAILA   
 H.G. nr.251/2011 , art.2 alin.(3) si art.5 alin. (1) de aprobare a  Normelor metodologice 

pentru  derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naþional de dezvoltare a 
infrastructurii; 

 Art.221 , alin (11) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

In baza prevederilor : 
 Art.12 alin (1) si (2) din Legea nr.213/1998,privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia ; 
 art. 36 alin. (2) lit. c) ,alin.5,lit.a)din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată; 
În temeiul art. 45, alin.3), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1) Se aproba  trecerea sectoarelor de drum  ai caror indicatori  tehnico economici 
au fost avizati de  CTE- MDRT  din administrarea consiliului local Sutesti in administrarea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si a Turismului pe perioada realizarii proiectului „de 
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investiţii :MODERNIZARE RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI, JUDETUL 
BRAILA astfel: 
           - str. Salciei , lungime de 830 m, 

- str. Primariei , cu lungimea, 710 m; 
- str. Margaretelor , cu lungimea 710 m; 
- str. Scolii, cu lungimea 590 m; 
- str. Ghioceilor , cu lungimea 835 m;  
- str. Marului, cu lungimea 645 m.; 
- str. Zorilor , cu lungimea de 1145 m; 
- str. Crinului cu lungimea de 1715m; 
- str. Trandafirilor cu lungimea de 2125 m; 
- str. Zambilelor cu lungimea de 560 m; 
 (2) Obiectivul  menţionat la alin.1 face parte din domeniul public al comunei 

Sutesti ,judet Braila,este liber de sarcini   si se transmite   către Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului     pe durata realizării investiţiei privind : MODERNIZARE 
RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI, JUD. BRAILA  
Art.2.- Predarea amplasamentului  se va face în condiţiile legii, pe baza protocolului de 
predare-primire încheiat între Consiliului local al comunei Sutesti  şi Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului     . 
Art.3 – După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului     ,va transmite în mod gratuit, prin protocol, Consiliului local al 
comunei Sutesti   obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d-l CODREANU 
CRISTIAN  –primar al comunei Sutesti ,judet Braila,responsabil legal al proiectului,. 
Art.5 - Prezenta hotărâre prin grija Secretarului,se comunică Prefectului judeţului Braila , 
precum si persoanelor  interesate. 
 
 
 
 
  
 

PRIMAR, 

CODREANU CRISTIAN 

 

 
* Initiator proiect – Primarul comunei Sutesti- Codreanu Cristian 

 
 

 
 


