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ROMANIA 

JUDETUL  PRAHOVA 

COMUNA  POIANA CAMPINA      

CONSILIUL  LOCAL           

           

H O T A R A R E 

privind clasificarea unor  drumuri  de  interes  local de  pe  raza  administrativ – 

teritoriala  a Comunei  Poiana Campina, judetul  Prahova , in  categoria 

functionala - strazi  

 Avand in vedere  Referatul de aprobare  nr. 4322/ 15.04.2021 al dlui Primar al 

comunei Poiana Campina – Sergiu Constanda,  Raportul de specialitate  nr. 4323 / 

15.04.2021 intocmit de inspector Alexandra Neagu – Compartiment Urbanism, 

Modernizare si Constructii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Poiana  Campina, Raportul de specialitate   nr. 4324 / 15.04.2021  intocmit de dna.  

Elena Tatu – inspector  -   Compartimentul Registru Agricol , Cadastru , Mediu  din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina, Avizele  

Comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din cadrul Consiliului local  al  comunei  

Poiana Campina, inregistrate la Primaria comunei  Poiana Campina sub nr. 4440 / 

19.04.2021 , nr. 4447 / 19.04.2021 si  respectiv nr. 4454 / 19.04.2021 si  Avizul de 

legalitate nr. 4325 / 15.04.2021  al Secretarului general al  comunei Poiana Campina; 

 Vazand  Adresa  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei  

nr. MDLPA – 4427, 15571/ DPFBL – 224, 592/15.03.2021, inregistrata la  Primaria  

comunei Poiana Campina sub nr.  3186 / 22.03.2021 – pag. 4,  pct.3 , litera “c”; 

 Tinand  seama de  prevederile art. 858 – 860 din Legea  nr. 287/2009  -  privind 

Codul  civil, republicata, cu  modificarile ulterioare,  ale Hotararii  de Guvern  nr. 

540/2000 - privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a 

drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare, precum si ale  art. 286 alin (4)  si Anexa nr. 4 -   LISTA   

cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al 

municipiului – pct 1 din Ordonanta  de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 – privind 

Codul administrativ, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare; 

In conformitate  cu prevederile art. 8 alin (1), litera “c” si alin (2) si  art. 10  din 

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 – privind  regimul  drumurilor, republicata 2, cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare;  

 In temeiul art. 129 alin (2) , litera “c” si  litera “d”, alin (7) , litera “m” ,  art. 139 

alin (3), litera “g” si art. 196 alin (1), litera “a” din  Ordonanta  de Urgenta a Guvernului   

nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Consiliul local al comunei  Poiana Campina adopta prezenta hotarare : 

 Art.1 Se aproba clasificarea unor  drumuri  de  interes  local de  pe  raza  

administrativ – teritoriala  a Comunei  Poiana Campina, judetul  Prahova , in  categoria 

functionala - strazi , conform  Anexei unice - parte integranta din prezenta hotarare . 
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 Art.2 Primarul comunei Poiana Campina, Compartimentul  Urbanism, 

Modernizare si Constructii, precum si  Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru,  

Mediu din cadrul aparatului de specialitate al acestuia vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

 Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetului 

Prahova prin grija Secretarului general al comunei   Poiana Campina si celorlalte  

autoritati , institutii publice si persoane interesate de Compartimentul  Urbanism, 

Modernizare si Constructii, precum si  de  Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru,  

Mediu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei   Poiana Campina, 

aceste compartimente urmand a asigura si publicitatea prezentei hotarari. 

 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 
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