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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 86  

din 05.09.2018 privind transmiterea unui tronson (str. Ţăndărei) din drumul județean  
DJ 212_ DN 21 – Chiscani - Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu - Fetești , aflat în  

domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, 
 în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești 

 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 15977/2019-P din 16.07.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 05.09.2018 privind transmiterea 

unui tronson (str. Ţăndărei) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani - Mihai Bravu – 

Mihail Kogălniceanu - Fetești , aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea 
Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești; 
 - adresele nr. 7057 din 09.07.2019 și nr. 7247 sin 12.07.2019 ale Primăriei Municipiului 
Fetești; 
 - Raportul de specialitate nr. 16065/2019-H din 17.07.2019 al Direcţiei Achiziţii şi 

Patrimoniu; 

- Avizul nr.16779/2019-X din 29.07.2019 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr.16788/2019-N din 29.07.2019 al Comisiei juridică, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul Administrativ; 

 - prevederile art. 866-870 din Codul civil; 

 - prevederile art. 7, art. 22, art. 22^1 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.86 din 05.09.2018 privind transmiterea 

unui tronson (str. Ţăndărei) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani - Mihai Bravu – 

Mihail Kogălniceanu - Fetești , aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea 
Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești, se 

modifică după cum urmează: 

 

 Articolul 1 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”Art.1(2) Sectorul de drum menţionat la alin. 1 se identifică prin limitele sale, respectiv 
porţiunea cuprinsă între str. Câmpului și intersecţia cu DN 3B, în suprafață de 33.480 mp, 

aflată în intravilanul UAT Fetești, conform cărții funciare 27329.” 

  

 Art.II Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 05.09.2018 privind 

transmiterea unui tronson (str. Ţăndărei) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani - 

Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu - Fetești , aflat în domeniul public al Județului Ialomița și 
administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Fetești, se completează după cum urmează: 

 

 După alin. (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, respectiv alin. (3), cu 

următorul cuprins: 

”Art. 1 alin. (3) Dreptul de administrare asupra tronsonului din drumul județean 
prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii duratei 

acestuia prin hotărâre a consiliului județean.” 

  

 Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
   

 Art.IV Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire direcţiilor implicate din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi Consiliului Local al Municipiului Fetești, urmând a fi publicată pe site-ul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
  

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                                                     

 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian-Robert IONESCU 
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