ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere și reparații drumuri și poduri
județene pe anul 2019
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.5844/10.04.2019 la proiectul de hotărâre
inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora ;
In baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.10, ale art.91 alin.5 lit. a pct.12 și ale art.104 alin.1
lit.a și lit.f din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.1295 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu
modificările și completările ulterioare;
In baza prevederilor art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă ”Programul de lucrări de întreţinere drumuri şi poduri judeţene, pe
anul 2019” , în valoare totală de 21.895.125,30 lei, potrivit anexei 1 care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2. Se aprobă ”Programul lucrărilor de reparații în urma calamităților pe drumurile
județene, pe anul 2019” , în valoare totală de 173.294,37 lei, potrivit anexei 2 care face parte
integrantă din prezenta.
Art.3. În limita sumei prevăzute la art.1 și art.2 se mandatează Președintele Consiliului
Județean Hunedoara să aprobe prin dispoziție orice modificări ivite în derularea programului.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia tehnică şi
Investiţii - Serviciul administrare drumuri şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la _____________ 2019

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dan Daniel

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 5844/ 10.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Executarea lucrărilor de întreţinere și reparații a infrastructurii reprezentate de
reţeaua judeţeană de drumuri şi poduri ce se află în domeniul public al judeţului
Hunedoara, menţinerea acesteia în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului,
constituie o prioritate pentru Consiliul Judeţean Hunedoara.
În aceste condiţii, având în vedere că execuţia lucrărilor de întreţinere a drumurilor
se

efectuează

anual,

se

propune

Consiliului

Județean

Hunedoara

aprobarea

”Programului de lucrări de întreţinere drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2019", potrivit
anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre, în valoare de

21.895.125,30 lei.

Pentru

execuția lucrărilor de reparații în urma calamităților, se propune Consiliului Județean
Hunedoara aprobarea ”Programului lucrărilor de reparații în urma calamităților pe
drumurile județene, pe anul 2019” potrivit anexei 2 la prezentul proiect de hotărâre, în
valoare de 173.294,37 lei.
Potrivit prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea activităţilor
de proiectare, execuţie, modernizare, reparare, întreţinere, exploatare şi administrare a
drumurilor judeţene revine autorităţilor administraţiei publice judeţene. Faţă de
considerentele enunţate anterior, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, pe care îl
supunem spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara .

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
Serviciul Administrare Drumuri
Nr. 5850 / 10.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean
asigură, potrivit competențelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeţean privind podurile şi drumurile publice.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.59 din Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, conducerea activităţilor de proiectare, execuţie, modernizare, reparare,
întreţinere, exploatare şi administrare a drumurilor judeţene revine autorităţilor
administraţiei publice judeţene.
Pentru menţinerea reţelei judeţene de drumuri şi poduri aflate în domeniul public
al judeţului Hunedoara în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului, a fost
elaborat ”Programul de lucrări de întreţinere drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2019”,
potrivit detalierii din anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre, program ce însumează
lucrări în valoare totală de 21.895.125,30 lei.
Pentru aducerea drumurilor în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării
traficului în urma calamităților,a fost elaborat ”Programul lucrărilor de reparații în urma
calamităților pe drumurile județene, pe anul 2019” potrivit detalierii din anexa 2 la
prezentul proiect de hotărâre, program ce însumează lucrări în valoare totală de
173.294,37 lei.
În limita sumei prevăzute, orice modificare a sumelor alocate activităților de
întreținere se face prin dispoziția scrisă a președintelui Consiliului Județean Hunedoara.
Faţă de considerentele enunţate , propunem iniţierea unui proiect de hotărâre
privind ,,Programul de lucrări de întreţinere drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2019″ şi
supunerea lui spre dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean.
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