
 

               PROIECT  

Nr. 3924 DIN 02.11.2021 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale și drumuri vicinale la 

nivelul comunei  Bălăceana, județul Suceava 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana,județul Suceava; 

Având în vedere: 

-Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, nr. MDLPA-

75748/DPFBL-3120/10.09.2021, înregistrată la instituția noastră cu nr. 3549 din 30.09.2021; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana,înregistrat la nr.3923 din  02.11.2021; 

 -raportul de specialitate întocmit, înregistrat cu nr..................; 

 -Raportul de avizare al comisiei de specialitate înregistrat la nr. .......................; 

 -prevederile art.3 lit.a), art.4 lit.a), art. lit.c), art.8 din  O.G. nr. 43/1997 din 28 august 1997- 

Republicată privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art.87 alin.(5), art.96 alin.(1)-(3), art.129 alin. (2) lit.c), art.286 alin.(4) anexa 4 

pct.1, art.289 alin.( 1) și ale art.355  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 



 

 

 

 

 

In temeiul  art.196,alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1. – Se aprobă clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale și drumuri 

vicinale la nivelul comunei  Bălăceana, județul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Ar.2-Primarul comunei prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Art.3 – Secretarul general al comunei va comunica instituțiilor și persoanelor interesate prezenta 

hotărâre în termenele prevăzute de legislația în vigoare. 

 

 

 

INIŢIATOR- PRIMAR, 

 

Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al comunei- Elena Beşa 

 

 



 

 

 

R O M Â N IA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

P R I M A R 

Nr. 3923 din 02.11.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale și drumuri vicinale la 

nivelul comunei  Bălăceana, județul Suceava 

 

Prin adresa nr. 2362/07.06.2021, înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 

Administrației Publice sub nr. MDLPA-75748/22.06.2021, completată în data de 16.07.2021, am 

transmis Proiectul de Hotărâre nr. 2346/07.07.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava, în conformitate cu prevederile art.289 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Prin adresa Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și Administrației Publice nr. MDLPA-

75748/DPFBL-3120/10.09.2021, înregistrată la instituția noastră cu nr. 3549 din 30.09.2021, ne-au 

transmis punctele de vedere comunicate de către instituțiile abilitate și o serie de recomandări, respectiv: 

s-a recomandat la pct. 2.2., alineat ...”Coloana 6 „Situația juridică actuală” va fi completată cu O.G. nr. 

43/1997.............hotărârea consiliului local de clasificare a drumului.......”  

Potrivit art. 5 din O.G. nr. 43/1997 din 28 august 1997- Republicată privind regimul drumurilor, 

cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a împărțit  drumurile publice , din punct de vedere 

funcțional administrativ-teritorial, în ordinea importanţei, drumurile publice se împart în următoarele 

categorii: 

    a) drumuri de interes naţional; 

    b) drumuri de interes judeţean; 

    c) drumuri de interes local. 



    Prin  dispozițiile art.8 din O.G. nr. 43/1997 din 28 august 1997- Republicată privind regimul 

drumurilor, cu modificările și completările ulterioare s-a stabilit  ca drumurile de interes local aparţin 

proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca: 

    a) drumuri comunale, care asigură legăturile: 

    (i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate; 

    (ii) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate; 

    (iii) între sate; 

    b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora; 

    c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, 

chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc. 

    (2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui 

drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv. 

 Așa cum am menționat mai sus întrucât intenționăm să includem în domeniul public unele 

drumuri, este necesară mai întâi clasificarea acestora conform O.G. nr. 43/1997 din 28 august 1997- 

Republicată privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

  

PRIMAR 

Constantin-Octavian Cojocariu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale și 

drumuri vicinale la nivelul comunei  Bălăceana, județul Suceava 

Nr.3926 din 02.11.2021 

 

 

Prin adresa nr. 2362/07.06.2021, înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 

Administrației Publice sub nr. MDLPA-75748/22.06.2021, completată în data de 16.07.2021, am 

transmis Proiectul de Hotărâre nr. 2346/07.07.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava, în conformitate cu prevederile art.289 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 



Prin adresa Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și Administrației Publice nr.MDLPA-

75748/DPFBL-3120/10.09.2021, înregistrată la instituția noastră cu nr. 3549 din 30.09.2021, ne-a 

transmis punctele de vedere comunicate de către instituțiile abilitate și o serie de recomandări, respectiv: 

s-a recomandat la pct. 2.2., alineat ...”Coloana 6 „Situația juridică actuală” va fi completată cu O.G. nr. 

43/1997.............hotărârea consiliului local de clasificare a drumului.......”  

Potrivit art. 5 din O.G. nr. 43/1997 din 28 august 1997- Republicată privind regimul drumurilor, 

cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a împărțit  drumurile publice , din punct de vedere 

funcțional administrativ-teritorial, în ordinea importanţei, drumurile publice se împart în următoarele 

categorii: 

    a) drumuri de interes naţional; 

    b) drumuri de interes judeţean; 

    c) drumuri de interes local. 

    Prin  dispozițiile art.8 din O.G. nr. 43/1997 din 28 august 1997- Republicată privind regimul 

drumurilor, cu modificările și completările ulterioare s-a stabilit  ca drumurile de interes local aparţin 

proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca: 

    a) drumuri comunale, care asigură legăturile: 

    (i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate; 

    (ii) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate; 

    (iii) între sate; 

    b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora; 

    c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, 

chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc. 

    (2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui 

drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv. 

 Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

Secretarul general al comunei,  

Elena Beșa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecţia mediului şi 

turism 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale și 

drumuri vicinale la nivelul comunei  Bălăceana, județul Suceava 

Nr. 3935 din 02.11.2021 

 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecţia mediului şi 

turism, întrunită în şedinţă astăzi data de mai sus, a analizat expunerea de motive, proiectul de 

hotărâre şi  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului 

Local spre dezbatere si aprobare. 

             Preşedintele comisiei aduce la cunoştință faptul că avizul a fost emis cu respectarea 

cvorumului prevăzut de lege. 

 Nr. consilieri în comisie-3    



  Consilieri prezenţi-3     

 Consilieri absenţi-0. 

 Vot pentru aviz-3                   

 Abţineri-0                     

 Voturi contra -0 

 

Presedinte de comisie,                                                             Secretarul comisiei, 

 

                Constantin Todiraş                                                                      Georgel Grosu  
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