GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind retransmiterea sectorului de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al
Municipiului Arad, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de
interes naţional și încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare și al art. 12
alin. (1) și art. 221 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1 – (1)Se aprobă retransmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent,
situat în intravilanul municipiului Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului
Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în domeniul public al municipiului Arad, declarându-se din bun de interes public național în bun
de interes public local.
(2)Se aprobă declasarea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, situat în
intravilanul municipiului Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea
acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local.
(3)Contractul de concesiune având ca obiect sectorul de drum în cauză, se modifică în mod
corespunzător, potrivit legislației în vigoare.
Art. 2 – Predarea – preluarea sectorului de drum național, inclusiv a terenului aferent acestuia,
prevăzut la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3 – Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera
modificările corespunzătoare în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din data de 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000
privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate
privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338
bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod
corespunzător.
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