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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de trecere a drumului comunal DC 360 din domeniul public al 

comunei Gorbănești, județul Botoșani, în domeniul public al comunei Unțeni 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu expunerea de motive nr.5451 

/27.10.2021, a primarului comunei Unţeni, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.5452/27.10.2021, 
 având în vedere rapoartele de avizare consultative ale: 

- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

în baza prevederilor art. 294, alin. (1) și alin (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art.196, alin. (1), litera a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

hotărăşte : 
 

Art.1.  – Se aprobă cererea  de trecere a drumului comunal DC 360, din domeniul 
public al comunei Gorbănești, județul Botoșani, în domeniul public al comunei Unțeni, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Împuternicește pe primarul comunei Unțeni să semneze și să depună cererea 
prevăzută la art.1, la Consiliul local al comunei Gorbănești, județul Botoșani. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Anișoara Burlacu 
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ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Tel/fax:0231543802 
e-mail: primaria_untenibt@yahoo.com 
Nr._____ din ____________ 2021 
 

Către 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GORBĂNEȘTI 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
 
 Având în vedere că între limita administrativă comunei Unțeni și Drumul Național DN 
29 D-Botoșani-Ștefănești, există drumul comunal DC 360, care se află în Domeniul public al 
Comunei Gorbănești, conform HG 971/2006, anexa nr.30, nr. crt.26, în suprafața de 1,60 ha.
  

Ținând cont că acest drum se află la periferia comunei Gorbănești, și nu deservește 
nici un sat din comună, iar  modernizarea și întreținerea  lui nu este o prioritate a 
administrației de la Gorbănești. Solicităm Consiliului Local al comunei Gorbănești, județul 
Botoșani, aprobarea preluării acestui drum în domeniul public al comunei Unțeni, județul 
Botoșani, în vederea modernizării și întreținerii. 
 Interesul public al locuitorilor comunei Unțeni este ca după aprobarea preluării în 
domeniul public al comunei noastre, să avem legal posibilitatea întreținerii și începerii  
demersurilor în vederea modernizării acestui sector de drum de pe raza comunei Gorbănești, 
pentru a rezolva problema deplasării în condiții bune pe acel sector care face  legătura  cu 
Drumul Național DN 29 D Botoșani-Ștefănești si cu drumul strategic, aflat în modernizare, 
care va asigura o legătură mai scurtă pentru toți cetățenii comunei Unțeni cu municipiile 
Botoșani, Iași, precum și cu alte localități ale județului Botoșani.  
 Ne întemeiem această solicitare pe prevederile articolului 294, alin. (1) din O.U.G 
57/03 07 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Cu stimă, 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Anișoara Burlacu 

 
 


