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H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 212 Limită Judeţ Brăila – Luciu - 

Mihail Kogălniceanu - Ţăndărei – Lăcusteni - Platoneşti – Movila – Feteşti,  cuprins între 

 km 85+047- km87+454 , aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea 

Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Movila 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 5906/2019 – D din 19.032019 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- adresa nr. 878 din 12.03.2019 a Primăriei Comunei Movila; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 

județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ialomița, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 - Hotărârea Guvernului nr. 782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea anexelor la 

Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice; 

- Raportul nr. 5908/2019 – F din 19.03.2019 al Direcţiei Achiziții și Patrimoniu; 

- Raportul nr. 6302/2019 - T din 25.03.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități;   

- Raportul nr. 6301/2019 - F din 25.03.2019  al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art.7, art.22 și art. 22^1alin. (3) și (4) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 119, art.120 și art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 866-870 din Codul civil; 

 - prevederile Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
În temeiul  art. 97 alin.1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările  ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Comunei Movila a unui tronson 

din drumul județean DJ 212 Limită Judeţ Brăila – Luciu - Mihail Kogălniceanu - Ţăndărei – 

Lăcusteni - Platoneşti – Movila – Feteşti cuprins între km 85+047 - km87+454 , aflat în domeniul 



 

public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, situat în intravilanul 
comunei, pentru o perioadă de 1 an. 

 

Art.2(1) Consiliul Local al Comunei Movila va exercita dreptul de administrare, atribuit la 

art.1), în următoarele condiţii: 
a) să utilizeze sectorul din drumul județean DJ 212 atribuit în administrare conform 

destinaţiei acestuia; 
b) să execute din surse financiare proprii lucrări de modernizare ale trotuarelor situate în 

intravilanul localităţii situat în zona DJ 212; 

c) poate realiza lucrări de reabilitare și modernizare cu respectarea condițiilor prevăzute la 
art. 22^1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept va sta 

în nume propriu; 
e) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, titularul dreptului 

de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate; în 
cazul neîndeplinirii acestei obligaţii va suporta prejudiciile cauzate proprietarului bunului 
transmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii: 
a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin prezenta 

hotărâre; 
b) în cazul renunţării titularului la acest drept; 
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun; 

d) la momentul expirării termenului de 1 an de la încheierea procesului verbal de predare 
preluare a tronsonului, ori după caz, la data realizării lucrărilor de modernizare a trotuarelor.  

 

Art.3 Predarea – preluarea sectorului din drumul județean DJ 212 care se dă în 
administrare potrivit art.1), se face pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 10 zile de 
la data comunicării prezentei hotărâri. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, spre 
ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

Consiliului Local al Comunei Movila, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 
 

     

                                                                    Contrasemnează 

                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa 

                         Adrian Robert IONESCU 
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