
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI LARGU 

 
HOTĂRÂREA nr.22 

din 29.08.2013 
pentru modificarea lungimii şi a datelor de identificare ale unui sector 

din drum comunal DC 19, situat pe teritoriul comunei Largu, 
 judeţul Buzău 

 
Consiliul Local al comunei Largu, județul Buzău, întrunit în ședința ordinară din 

29 august 2013, 
Având în vedere: 

 expunerea de motive a primarului comunei Largu, înregistrată la nr.          
997/2013; 

 raportul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul 
Primăriei comunei Largu, înregistrat la nr.998/2013; 

 adresa Primăriei comunei CA Rosetti, înregistrată la nr.911/2013; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Largu nr.11/1999 cu 

modificările și completările ulterioare; 
 prevederile Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării 

în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate 
privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Buzău, precum şi a municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

   În temeiul art.36 alin.(2) lit. „c” şi a art.45 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1.Se aprobă modificarea lungimii şi a datelor de identificare ale unui 
sector din drumul comunal DC 19, situat pe raza comunei Largu, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Prin grija primarului comunei, se vor face propuneri pentru 
modificarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei 
Largu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Largu nr.11/1999. 

Art.3.Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor 
şi instituţiilor interesate. 

 
                   Președinte de ședință, 
                 consilier local, Radu Titi    
                                                                     contrasemnează, 
                                                                          secretarul  comunei,                                                                                         
                                                                             Bordea Stelică 
  


