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JUDEłUL NEAMł 
CONSILIUL LOCAL GHERĂEŞTI 

   
 

   H O T Ă R Â R E  
privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ, respectiv 

drumul sătesc BiruinŃa în categoria drumurilor comunale 
 

 Consiliul local al comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ; 
 Având în vedere prevederile art. 8, art. 12 şi art 13 din OrdonanŃa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor republicată şi completată ulterior şi ale Hotărârii Guvernului nr. 540 /2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcŃionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată 
deschise circulaŃiei publice cu modificările şi completările ulterioare; 
 Examinând expunerea de motive înregistrată sub nr   3243 /2010   prin care dl. Bereşoaie Carol 
propune încadrarea în categoria funcŃională de drum comunal a drumului de interes local respectiv 
drumul BiruinŃa care asigură legătura între satul Gherăeşti, comuna Gherăeşti şi unitatea administrativă 
comuna Cordun, respectiv satul Pildeşti; 
 În temeiul dispoziŃiilor art. 36 al. (2) lit. c, art. 45 şi art 115 al. 2 din Legea nr. 215 /2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art. 1. Se aprobă propunerea privind încadrarea în categoria funcŃională a drumurilor comunale a 
unui drum de interes local, respectiv drumul sătesc BiruinŃa în lungime totală de 1400 ml  ce asigură 
legătura  între DC 52, sat Gherăeşti, şi comuna Cordun, respectiv satul Pildeşti, situat în comuna 
Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se solicită Consiliului JudeŃean NeamŃ aprobarea acestei propuneri şi aprobarea iniŃierii 
proiectului de Hotărâre de Guvern pentru  încadrarea în categoria funcŃională a drumurilor comunale, a 
drumului nominalizat la art. 1.  
 Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor, instituŃiilor şi autorităŃilor 
interesate. 
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Adoptată în şedinŃa din  20.12.2010  cu un nr. de  14  voturidin totalul de 15 consilieri în funcŃie. 


