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HOTĂRÂREA nr. 20/2020 
 

privind reprimirea în administrarea Municipiului Gheorgheni a sectoarelor  
de drum care în urma aprobării P.U.G., prin H.C.L. nr.137/2018, 

 aparţin   intravilanului municipiului Gheorgheni  
 
 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
întrunit în şedinţa  ordinară din data de 20 februarie 2020, 
Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr.1220/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni; 
– Raportul de specialitate nr.1282/2020 al  arhitectului şef din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Gheorgheni; 
– H.C.L. nr.137/2018, privind aprobarea Planului Urbanistic General al 

Municipiului Gheorgheni şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
Văzând avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local Gheorgheni: 

– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii – 
aviz înregistrat cu nr. 97/C/2020; 

– Urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură – aviz înregistrat nr. 98/C/2020; 

În conformitate cu prevederile:  
– Codului Civil –  Cartea a III-a, Titlul VI-Proprietatea Publică – republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
– art.6, alin.(1), art. art.21, alin.(2), art.221 din O.G. nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
– art.108, art.129, alin. (2), lit.d), alin. (7), lit.m), din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 
În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.g), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 
 
 
 
 



 2

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 – (1) Se aprobă reprimirea din administrarea Ministerului Transporturilor –  
C.N.A.I.R. –  în  administrarea Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita, a sectoarelor de 
drum care în urma aprobării Planului Urbanistic General al Municipiului Gheorgheni, prin 
H.C.L. nr.137/2018, aparţin intravilanului municipiului Gheorgheni, după cum urmează: 

1) DN 12 /E578 : 
a) ieşirea spre Topliţa, de la km 134+485 până la km 134+648 
b) ieşirea spre M-Ciuc, de la km 130+885, până la km 130+995

   
2) DN 12C 

a)  ieşirea spre Piatra Neamţ, de la km 4+375 până la km 7+525  
3) DN 13B 

a)  ieşirea spre Praid, de la km 47+805 până la km 47+285 
 (2) Sectoarele  de drum au 2.903,00 metri liniari şi 7 metri lăţime. Suprafaţa totală  
este 20.321,00 mp. Valoarea de inventar este de 9.662.838,71 lei. 
 Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul 
Municipiului Gheorgheni prin grija Arhitectul şef şi Compartimentului urbanism şi 
amenajare teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Gheorgheni.   
 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:  

a) Prefectului Judeţului Harghita,  
b) Primarului Municipiului Gheorgheni,  
c) Arhitectului şef, respectiv Compartimentului  urbanism şi amenajare teritoriu 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Gheorgheni,  

 
 
 
Gheorgheni,  la  data de 20 februarie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
 Elekes István 

  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


