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din 30 septembrie 2010.
Privind inscrierea in cartea funciara a
drumurilor forestiere asa cum au fost
modificate prin Hotararea Consiliului
local Rastolita,nr.11 din 19 martie 2010,
privind modificarea Anexei N r . 7 0 la
H . G . n r . 9 6 4 din 17 septembrie 2002,privind
Inventarul bunurilor care apar^in domeniului
public al comunei Rastolita,privind incadrarea
drumurilor comunale.
w ~

Consiliul local al comunei Rastolita, intrunit in sedinipa
ordinara
de lucru din data de 30 septembrie 2010,legal constituita;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei
Rastolita,care a propus ca unele drumuri pietruite incadrate
in
categoria func^ionala a drumurilor forestiere pietruite pe o lungime de
3,56 k m . , p e considerentul ca pe aceste drumuri se asigura accesul la
padurile
comunale
asigurandu-se
exploatarea
si
transportul
masei
lemnoase,dar nu sunt inscrise in cartea funciara;
finand cont de Hotararea Guvernului n r . 9 6 4 din 17 septembrie
2002 ,Anexa 70 prin care a fost aprobat Inventarul bunurilor care
apar^in domeniului public al comunei Rastolita si modificata prin ;
In conformitate cu prevederile art. 12 si art. 13 din Ordonani^a
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Vazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local Rastolita nr.ll
'din 19 martie 2010;
In temeiul prevederilor art. 36 alineat 2,litera ,,c,alineat 5
litera,,d", , art. 45 , alineat 2 si art. 115 alineat l,litera ,,b" din Legea
nr.215/2001
privind
administra^ia
publica
locala
republicata
si
modificata ;

H O T A R A S T E :

Art.1.
Se aproba
inscrierea
in
cartea
funciara
a
,,drumurilor pietruite forestiere" ,a urmatoarelor tronsoane de
driomuri din patrimoniul public al comunei Rastolita, dupa cum
urmeaza:
l.Drumul pietruit forestier inscris in pozi^ia nr.21 din Anexa 70
la H . G . n r . 9 6 4 din 17 septembrie 2002,in lungime de 0,510 km si va purta
denumirea Drum forestier Moara Dracului ,avand elemente de indentificare
(intre numerele de casa 252-262 si 263-280 satul Rastoli^a).
2.Drumul pietruit forestier inscris la pozi^ia n r . 2 2 din Anexa
n r . 7 0 la H . G . n r . 9 6 4 din 17 septembrie 2 0 0 2 , i n lungime de 1,100 km si va
purta denumirea Drum forestier Porcu,avand elemente de indentificare
satul Rastoli^a spre Translatorul de televiziune.

- 2S.Drumul pietruit forestier inscris la pozi^ia nr.28 din
Anexa 70 la H.G. nr.964 din 17 septembrie 2002,in lungime de
0,900 km si va purta denumirea Drum forestier Borzia,avand ca
elemente de indentificare sat 6orzia,intre numerele 392 si
393.
4.Drumul pietruit forestier inscris la pozi^ia nr. 29 din
Anexa 70 la H.G. nr.964 din 17 septembrie 2002,in lungime de
0,800 km si va purta
denumirea Drum forestier BorziaFundoaie,avand ca elemente de indentificare intre numerele de
casa 396 si 426-432 .
B.Drumul pietruit forestier inscris la pozi^ia nr.30 din
Anexa 70 la H.G. 964 din 17 septembrie 2002, in lungime de
0,250 km si va purta denumirea Drum forestier Borzia-Tau.
Art.2. Un exemplar din prezenta hotarare se va comunica
primarului comunei Rastoli^a,Institu^iei Prefectului Mure§ si
Consiliului judelpean Mures .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari se incredint^eaza primarul
comunei Rastoli1;a
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