CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 30 mai 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 30 mai 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 309 din 25.05.2017. La şedinţa ordinară a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 30 mai 2017 au participat 28 de consilieri din totalul de
31 de consilieri în funcţie. Au lipsit: Alexe Vergil, Constantinescu Teodor Constantin,
Dumitrache Claudiu.
Din partea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean au participat: domnul
secretar Mednyanszky Ştefan Ladislau, doamna Cîtu Marcela – şef Serviciu Juridic,
Contencios, Administrație Publică Locală, doamna Vijulie Loredana - director Direcţia
Economică, doamna Șocîte Silvia - director adjunct Direcția juridică, resurse umane, d-na
Trancă Silvia - director Direcția managementul proiectelor.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Județean din data de 30
mai 2017. Înainte de a intra în ordinea de zi a ședinței v-aș ruga să-mi permiteți să vă fac
o informare, zic eu, importantă. Probabil că mulți dintre dumneavoastră știți sau chiar
toți, ieri la Ministerul Dezvoltării am semnat contractul de finanțare prin Programul
Operațional Regional pe Axa Prioritară 6.1, în valoare de 48.260.000 euro, reprezentând
suma necesară pentru reabilitarea și modernizarea a 112 km de drumuri județene. Toți
dintre dumneavoastră cunoașteți care sunt tronsoanele ce compun această lungime totală.
Vă mai supun încă o dată foarte pe scurt: avem tronsonul de la Gruia - Pătulele Cioroboreni - Vînjuleț - Rogova, apoi Punghina - Drincea - Cearâng - Prisăceaua Bălăcița; al treilea tronson Gvardenița - Bîcleș - Boceni - Tîmna și al patrulea tronson
Strehaia - Grozești. Mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean care s-au ocupat de
ceea ce a însemnat documentație pentru obținerea acestei finanțări, în principal doamnei
director Trancă, vă mulțumesc și dumneavoastră că de la intrarea în acest mandat în vara
anului trecut, ați votat și ați înțeles necesitatea de a depune o astfel de cerere de finanțare,
mulțumesc și colegilor din mandatul trecut 2012-2016, care astăzi nu mai sunt consilieri
județeni, pentru că demersurile pentru a obține această finanțare au început în urmă cu
aproximativ doi ani și jumătate. Este cel mai mare contract de finanțare din istoria
consiliului județean. Sperăm să fie un început și să continuăm în aceeași manieră, și veți
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vedea că și în perioada următoare o să mai vină fonduri europene urmând să semnăm și
pe Programul România - Bulgaria și pe România – Serbia, o să mai fie și PNDL-ul care
și de această dată va aduce fonduri pentru alte drumuri județene. Vom depune din nou
proiect pe România – Bulgaria și anume drumul de la Malovăț - Marga și drumul de la
Balota la Izvorălu, și vom depune pe strategia Dunării drumul pentru care deja s-a
aprobat întocmirea și s-a întocmit studiul de fezabilitate, drumul din DN6 - Ilovița Bahna - Cireșu - Podeni - Balta, până la intersecția cu drumul județean care duce spre
Ponoarele, Baia de Aramă. Este o oportunitate de care trebuie să profităm și să aducem
cât mai multe fonduri în județ pentru că numai așa putem să dezvoltăm infrastructura
rutieră și implicit tot ceea ce înseamnă dezvoltarea economică a județului. Prin dispoziţia
nr. 309/25.05.2017 am convocat Consiliul judeţean Mehedinţi în şedinţă ordinară astăzi,
30 mai 2017, orele 1400. Înainte de a prezenta ordinea de zi, vă supun spre aprobare
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 aprilie 2017. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc, cu unanimitate (28 de voturi) a fost aprobat procesul
verbal. Vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu următorul material:
Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Consiliului Local Drobeta Turnu
Severin a tronsonului de drum județean DJ 607A km 0+000-1+731 care traversează
intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, aflat în domeniul public al județului
Mehedinți și în administrarea Consiliului Județean Mehedinți. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc, cu unanimitate (28 de voturi) s-a aprobat suplimentarea
ordinii de zi. În aceste condiții, ordinea de zi cuprinde următoarele materiale:
1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de exercitare cu caracter
temporar, a funcției de conducere, vacantă, de Director al Centrului de Asistență Medico
- Socială Cujmir, domnului Axinescu Ionuț Valentin – Asistent social în cadrul
Serviciului de Asistență Medico - Socială, cu maximum 6 (șase) luni într-un an
calendaristic.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de exercitare cu caracter
temporar, a funcției de conducere, vacantă, de Director al Centrului Rezidențial de
Îngrijire și Asistență Medico - Socială pentru persoane vârstnice cu Dizabilități Bîcleș,
domnului Marghitoiu Constantin – Asistent social în cadrul Serviciului de Asistență
Medico - Socială, cu maximum 6 (șase) luni într-un an calendaristic.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de
Asistență Medico - Socială Cujmir.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu
(PLAM) al județului Mehedinți pentru perioada 2017-2020.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea și realocarea pe obiective a cotei de 20%
din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare/capital, precum și pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare
locală pe unități administrativ-teritoriale în anul 2017.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate/DALI si a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare/ Modernizare
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DJ 607 A – Centura de ocolire Drobeta Turnu Severin – Cerneți – Valea Copcii –
Husnicioara – Peri – Prunișor (E70 –TEN-T).
7. Proiect de hotărâre privind modificarea raporturilor de serviciu, ale doamnei
Roșca Mihaela, prin transfer în interesul serviciului, în funcția de conducere, vacantă, de
Șef birou Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Drobeta Turnu Severin.
8. Proiect de hotărâre privind darea acordului pentru aprobarea si asigurarea
contribuției proprii aferente proiectului Consolidare, reabilitare si restaurare Muzeul de
Artă – Drobeta Turnu Severin, proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020.
9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Casei Județene de Pensii
Mehedinți a unor spații medicale din Ambulatoriul de Specialitate str. Serpentina Roșiori,
nr. 1, Drobeta Turnu Severin.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului și a listei de
investiții a județului pentru anul 2017.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Consiliului Local Drobeta
Turnu Severin a tronsonului de drum județean DJ 607A km 0+000-1+731 care
traversează intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, aflat în domeniul public al
județului Mehedinți și în administrarea Consiliului Județean Mehedinți
12. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
S-a supus la vot ordinea de zi și s-a aprobat unanimitate, adică 28 de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea
perioadei de exercitare cu caracter temporar, a funcției de conducere, vacantă, de
Director al Centrului de Asistență Medico - Socială Cujmir, domnului Axinescu
Ionuț Valentin – Asistent social în cadrul Serviciului de Asistență Medico - Socială,
cu maximum 6 (șase) luni într-un an calendaristic.
Doamna Șocîte Silvia:
Acest centru de asistență medico - socială din subordinea consiliului județean, în
urma reorganizării, are funcția de conducere vacantă și ocupată temporar prin promovare
temporară. A fost ocupat pe o perioadă de 6 luni. Această perioadă se prelungește cu încă
6 luni până la ocuparea postului prin concurs, domnului Axinescu Ionuț, cel care ocupă și
acum postul temporar și îndeplinește funcția de asistent social în cadrul acestui centru în
serviciul de asistență medico – socială.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învățământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Domnul consilier Săceanu Constantin:
Ați intrat prea repede în ordinea de zi, dar dați-ne voie, nouă liberalilor - și sper că
vorbesc în numele tuturor colegilor, chiar să vă felicităm pentru această reușită cu
aducerea fondurilor europene. Este un lucru foarte bun pentru județul Mehedinți, și avem
poate multe ocazii să vă criticăm și o să și facem, să nu vă fie teamă că nu o s-o facem,
dar este o performanță pe care ați realizat-o. Atât dumneavoastră cât si întregul aparat al
consiliului județean meritați felicitări și vă doresc succes în continuare, să mai aduceți
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bani, și să faceți în așa fel încât să și rămână în județul Mehedinți acești bani prin firmele
care vor face lucrările. Felicitări.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă mulțumesc domnule consilier. Până la urmă este munca aparatului de
specialitate al consiliului județean și parțial și meritul nostru, al consilierilor județeni că
am aprobat hotărârile necesare depunerii unei astfel de cereri de finanțare.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea
perioadei de exercitare cu caracter temporar, a funcției de conducere, vacantă, de
Director al Centrului Rezidențial de Îngrijire și Asistență Medico - Socială pentru
persoane vârstnice cu Dizabilități Bîcleș, domnului Marghitoiu Constantin –
Asistent social în cadrul Serviciului de Asistență Medico - Socială, cu maximum 6
(șase) luni într-un an calendaristic.
Doamna Șocîte Silvia:
Aceeași speță ca cea prezentată anterior, la centrul de la Bîcleș la fel postul este
ocupat temporar și se prelungește perioada temporară de exercitare cu caracter temporar
domnului Marghitoiu Constantin cu încă 6 luni de zile.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învățământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
Statului de funcții al Centrului de Asistență Medico - Socială Cujmir.
Doamna Șocîte Silvia:
În cadrul aparatului de lucru al Centrului de Asistență Medico – Socială Cujmir un
număr de 5 salariați muncitori au susținut examenul de promovare în treapta imediat
superioară funcției deținute, au promovat acest examen și consiliul județean are atributul
de a aproba și modifica statul de funcții, astfel că se impune modificarea posturilor la
treapta imediat superioară pe care acești salariați au susținut și promovat examenul pentru
a fi numiți în noile posturi.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învățământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) al județului Mehedinți pentru
perioada 2017-2020.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
În cadrul Planului Național de Acțiune pentru Mediu, implementarea conceptului
de dezvoltare durabilă și a managementului de mediu se realizează prin elaborarea
Planului Local de Acțiune pentru Mediu, care se dezvoltă la nivelul teritorial –
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administrativ al județelor și este coordonat de Agențiile de Protecție a Mediului județene.
Scopul PLAM-ului a fost evaluarea clară a problemelor de mediu și stabilirea
priorităților de acțiune pe termen scurt, mediu și lung, astfel a identificat și stabilit
probleme de mediu prioritare din județ, prin implicarea tuturor autorităților și instituțiilor
care dețin date și informații de mediu. Planul Local de Acțiune pentru Mediu are în
vedere dezvoltarea durabilă a comunităților locale din județul Mehedinți, pornind de la
starea factorilor de mediu, dar și de la problemele specifice privind calitatea vieții
populației, starea de sănătate, legislația, gradul de conștientizare și educație ecologică. În
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală și
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, supunem dezbaterii și aprobării
Consiliului Județean Mehedinți proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de
Acțiune pentru Mediu al județului Mehedinți pentru perioada 2017-2020.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia dezvoltare regională, Comisia
învățământ, cultură, sănătate, Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț și Comisia
pentru agricultură au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea și
realocarea pe obiective a cotei de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcționare/capital, precum și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și
a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală pe unități
administrativ-teritoriale în anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Consiliul local Poroina Mare solicită realocarea sumei de 100 mii lei de la
obiectivul de investiții „Reparații Primăria Poroina Mare” la următoarele obiective:
dirigenție șantier modernizare DC 96 - 51 mii lei; cheltuieli proiectare modernizare ulițe
sătești - 5 mii lei; cheltuieli proiectare construire pod Stignița - 15 mii lei; cheltuieli
cadastru rețea alimentare cu apă - 14 mii lei; cheltuieli cadastru modernizare ulițe sătești 10 mii lei; cheltuieli management proiect reabilitare, modernizare și echipare școală din
satul Stignița - 5 mii lei.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț, Comisia pentru agricultură și Comisia
dezvoltare regională au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate/DALI si a indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiții Reabilitare/ Modernizare DJ 607 A – Centura de ocolire
Drobeta Turnu Severin – Cerneți – Valea Copcii – Husnicioara – Peri – Prunișor
(E70 –TEN-T).
Doamna Trancă Silvia:
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Având în vedere faptul că a apărut o surpare a unei porțiuni de traseu propus spre
finanțare, și având în vedere că acest proiect deja a fost evaluat și aprobat de către
Programul România - Bulgaria INTERREG V A, s-a propus actualizarea SF-ului precum
și actualizarea indicatorilor. Astfel, lungimea totală a drumului este de 27,819 km,
valoarea totală este de 6.352.824 euro, din care construcție și montaj 5.912.353 euro. A
crescut valoarea neeligibilă a întregului SF cu suma de 180.000 euro, având în vedere că
a trebuit să alegem o rută ocolitoare.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț, Comisia pentru agricultură și Comisia
dezvoltare regională au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
raporturilor de serviciu, ale doamnei Roșca Mihaela, prin transfer în interesul
serviciului, în funcția de conducere, vacantă, de Șef birou Resurse Umane din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Drobeta Turnu
Severin.
Doamna Șocîte Silvia:
Doamna Roșca Mihaela, începând cu data de 17 mai se află în perioada de preaviz,
întrucât a fost eliberată din funcție ca urmare a punerii în executare a unui titlu
executoriu. În această perioadă, conform legislației funcției și funcționarului public,
Agenția Națională a Funcționarilor Publici i-a pus la dispoziție lista cu funcțiile publice
vacante de la nivel național, a identificat o funcție pentru care îndeplinește condițiile
specifice de ocupare în cadrul Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin, s-a adresat
cu cerere și, ulterior acestei cereri, nouă ne-a solicitat Primăria Drobeta Turnu Severin
transferul în interesul serviciului pe funcția pe care a identificat-o de șef birou resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu
Severin.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul consilier Nicolicea Tiberiu Alin:
Nu particip la acest vot.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Am înțeles. Consemnați, vă rog, că domnul Nicolicea nu participă la vot.
Doamna consilier Firu Stela:
Vreau să întreb, fiind vorba de un funcționar public, dacă e nevoie de hotărâre de
consiliu.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Da, pentru că a fost numită în funcția publică de conducere de director la Direcția
Județeană pentru Evidența Populației prin hotărârea Consiliului Județean.
Doamna Șocîte Silvia:
Este atașată la material hotărârea.
Doamna consilier Firu Stela:
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A, de fapt atunci când a fost în concediu, a intrat în concediu...
Domnul președinte Georgesu Aladin:
A revenit...
Doamna Șocîte Silvia:
Și-a întrerupt perioada de preaviz cu maternitatea și creșterea copilului.
Doamna consilier Firu Stela:
Daca era pe un post de consilier nu mai era nevoie decât de ANFP.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Pe perioada preavizului poate să opteze pe un post...
Doamna Șocîte Silvia:
...pentru care îndeplinește condițiile. Poate să fie chiar echivalent cu cel ocupat din
care a fost eliberată sau unul de nivel inferior.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 27 de voturi pentru,
domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu nu a participat la vot.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind darea
acordului pentru aprobarea si asigurarea contribuției proprii aferente proiectului
Consolidare, reabilitare si restaurare Muzeul de Artă – Drobeta Turnu Severin,
proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020.
Doamna Trancă Silvia:
În faza de precontractare la Ministerul Dezvoltării, s-a decis creșterea contribuției
proprii a Consiliului Județean cu 58 mii lei, creștere care a apărut datorită faptului că
Ordonanța 28 de elaborare a documentației tehnico-economice prevede neprevăzutele
până la 20%, dar din anumite capitole. Acum, la nivel de minister, organismul
intermediar și autoritatea de management au decis ca ce înseamnă proiectare și inginerie
să nu fie cuprinsă în stabilirea plafonului de 10% cheltuieli neprevăzute.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț și Comisia dezvoltare regională au
avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Să facem totuși precizarea că sperăm ca în maxim două săptămâni să semnăm
contractul de finanțare și pentru Muzeul de Artă.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind darea în
folosință gratuită, Casei Județene de Pensii Mehedinți a unor spații medicale din
Ambulatoriul de Specialitate str. Serpentina Roșiori, nr. 1, Drobeta Turnu Severin.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Având în vedere adresa nr. 1582/14.04.2017 a Casei Județene de Pensii Mehedinți
prin care se solicită prelungirea termenului de folosință gratuită a spațiilor din
Ambulatoriul de Specialitate din Drobeta Turnu Severin, str. Serpentina Roșiori nr.1. Prin
Hotărârea nr. 58/27.04.2012 Consiliul Județean Mehedinți a aprobat darea în folosință
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gratuită, pe termen de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, Casei Județene de Pensii a
spațiilor medicale folosite de către Cabinetele de expertiză medicală a Casei Județene de
Pensii. Ținând cont de Procesul verbal încheiat în data de 16.05.2017 de către membrii
comisiei nominalizați prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr.
298/12.05.2017, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind darea
în folosință gratuită Casei Județene de Pensii a spațiilor medicale cu numerele cadastrale
27, 28, 29 și 31 în folosință comună, din Ambulatoriul de Specialitate situat în Serpentina
Roșiori nr. 1, Drobeta Turnu Severin.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate și
Comisia de urbanism au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului propriu al județului și a listei de investiții a județului pentru anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Prin referatul de necesitate, Direcția managementul proiectelor solicită modificarea
listei de investiții a județului prin realocări de sume între obiective, așa cum apare în
anexa 2 - lista de investiții a județului. În ceea ce privește instituțiile finanțate din venituri
proprii și subvenții, s-au primit două adrese de la Spitalul Județean care își majorează
veniturile datorită suplimentării valorii de contract cu Casa de Asigurări de Sănătate cu
suma de 1701,95 mii lei și Centrul medico-social Cujmir a constatat încasare de venituri
peste prevederea inițială motiv pentru care își modifică bugetul cu suma de 20 mii lei,
sumă pe care o va folosi pentru bunuri și servicii.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț, Comisia pentru agricultură și Comisia
dezvoltare regională au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea în
administrarea Consiliului Local Drobeta Turnu Severin a tronsonului de drum
județean DJ 607A km 0+000-1+731 care traversează intravilanul municipiului
Drobeta Turnu Severin, aflat în domeniul public al județului Mehedinți și în
administrarea Consiliului Județean Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Drumul Județean DJ 607A este înscris la poziția nr. 65 în Anexa 1 la HG nr.
963/2002 privind atestarea domeniul public al județului Mehedinți, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți și la poziția 16 în Anexa 2.27 la
HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor
publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și
completările ulterioare. Tronsonul din drumul județean DJ 607 A km 0+000-1+731
traversează intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin conform măsurătorilor
cadastrale, fiind înscris în Cartea funciară cu numerele cadastrale 63339 și 63342. În
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speță, este vorba de Calea Cernețiului. Ținând cont că sunt întrunite condițiile legale
pentru soluționarea acesteia, potrivit dispozițiilor din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările
ulterioare, propunem spre dezbatere și aprobare un proiect de hotărâre privind trecerea în
administrarea Consiliului Local Drobeta Turnu Severin a tronsonului de drum județean
DJ 607A km 0+000-1+731 care traversează intravilanul municipiului Drobeta Turnu
Severin, aflat în domeniul public al județului Mehedinți și în administrarea Consiliului
Județean Mehedinți.
Comisia juridică și Comisia de urbanism au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă mulțumesc pentru participarea la ședință.
PREŞEDINTE,

S E C R E T A R,

av. Georgescu Aladin Gigi

jr. Mednyanszky Ştefan Ladislau

Adoptat în şedinţa din data de ____________, cu _______ voturi.
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