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PROTECT DE HOTARA, RE NR.
privind preluarea temporar ă in administrarea Consiliului Jude ţean Ialomiţa a unui drum de interes
local din domeniul public al Cornunei Alexeni şi administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni,
in vederea execut ării unor lucrări de modemizare/reabilitare

Consiliu1Judeţean Ialomita,
Avănd in vedere:
- adresa nr. 9545/2021-R din 20.04.2021 intocmită. de Direcţia Achiziţii i Patrimoniu şi
transmisă Primăriei Comunei Alexeni;
- Hotărarea Consiliului Local al Comunei Alexeni nr. 17/27.05.2021 privind aprobarea
preluării in administrarea Consiliului Judetean Ialomi ţa a unor drumuri apar ţinănd proprietăţii publice
a Comunei Alexeni care asigur ă accesul rutier la fostul "Aerodrom Alexeni" in vederea realiz ării unor
luerări de modernizare;
Referatul de aprobare nr. Pg8912021 - / din „.20 tog .2021 al Preş edintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Ex aminănd:
Anexa nr. 12 la Hotărarea de Guyon. nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraş elor şi comunelor din judeţ al Ialomiţa, cu
modificările i completările ulterioare;
- Raportul de specialitate nr. JO 012) /2021 - zit) din ,20 Of .2021 al Direcţiei Achiziţii şi
P atrimoniu;
- Avizul nr.
/2021 din
2021 al Comisiei juridice, de disciplin ă,
drepturi, obligaţii i incompatibilităţi;
- Avizul nr.
/2021din
2021 al Comisiei economico-financiar ă şi
agricultură.;
- Avizul nr.
/2021din
2021 al Comisiei de urbanism, amenaj area
teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului şi turism;
In conformitate Cu:
- prevederile art. 8, art. 22 şi art. 22'1 aim. (3) şi (4) din Ordonanta de Guvern nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicat ă, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. d), aim. 5 lit. 1) şi o), art. 297 alin. (1) lit, a), art. 298 lit. b),
art. 299 şi art. 300 din Ordonan ţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi complet ările ulterioare;
- prevederile art. 866 - 870 din Codul civil;
- prevederile Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recep ţie şi inscriere in eviden ţele de cadastru şi carte funciar ă,
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modific ările şi complet ările ulterioare,
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Art.1 Sc aprob ă preluarea temporar ă in administrarea Consiliului Jude ţean Ialomiţa a bunului
imobil "Drum modemizat din asfalt — strada Unit ăţii" aflat in domeniul public al Coinunei Alexeni
administrarea Consiliul Local Alexeni, identificat cu CF 21849 UAT Alexeni in suprafa ţă total ă de
20.022 mp — tronsonul I şi CF 21873 UAT Alexeni in suprafa ţă total ă de 12.426 nap tronson II,
avănd datele de identificare prev ăzute in Anexa nr. 1 la prezenta hot ărăre, pentru realizarea de lucr ări
de modemizare/reabilitare.
Cod FP -07-02, ed.2 vers.0

Art.2 Preluarea din domeniul public at Comunei Alexeni i administrarea Consiliului Local al
Comunei Alexeni in administrarea Consiliului Jude ţean Ialomiţa se face pa'n ă la semnarea procesuluiverbal de recep ţie la terminarea lucrărilor, dată la care bunul imobil prev ăzut la art. I revine, de drept,
in administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, pe bu ă de proces-verbal.
Art.3 Preluarea in administrare a bunului imobil prevăzut la art. I se va realiza prin contract
de administrare Incheiat intre Jude ţul Ialomiţa i Comuna Alexeni, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta
tiotărdre.
Art.4 Se imputernice şte Pre şedintele Consiliului Jude ţean Ialomiţa să semneze contractul de
administrare prev ăzut la art. 3.
Art.5 Prezenta hot ărdre se va comuniea, prin grija Secretarului General al Jude ţului Ialomiţa,
spre ducere la indeplinire, direc ţiilor de specialitate implicate din eadrul Consiliului Jude ţean ralomiţa
si Consiliului Local al Comunei Axintele, şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului — Jude ţul lalomiţa,
urmand s ă fie publicat ă pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea "Monitorul Oficial al
Judeţului".
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Anexa nt. 1 la Hotdrarea Consiiiului Judelean lalornira or,

Datele de identifieare ale bunului imobil preluat temporar in administrarea
Consiliului Judetean lalomita, in vederea execut ă rii unor lucră ri de
modernizare/reabilitare

Nr.
ert.

Cod
clasificare

Denumirea
bunului

1

1.3.7.

Drum Strada Unitatii

Elemente de indentilleare

Suprafatd totald — 32,448,00 mp,
teren intravilan, parcela 643 numar cadastral: 21849, pareela
229/1 - num &
. cadastral: 21873,
comuna Alexeni

Valoare
de
inventar
(euro)

249.997,60

Anul
dobfindirii

2021

Situatia Juridie6

H.C.L. or. 17/
27,05.2021
Carte funciard or,
21849 Alexeni
21873 Alexeni

Anexa nr. 2 la Hotărfirea Consiliului Judetean nr.
CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru

a unor drumuri de interes local, care asigura accesul la fostul "Aerodrom Alexeni"
51 care se transmit din administrarea Consiliului Local al Comunei Alexen1
în administrarea Consilinlui Judetean Ialomita,
în vederea realizaril lucrarilor de modernizare sau reabilitare
PĂRTILE:
I. U.A.T.- Comuna Alexeni , prin Consiliul Local al Comunei Alexeni , cu sediul in Comuna
Alexeni str. Primăriei, nr.5, Judetul Ialomi ţa, reprezentat prin domnul Cre ţu Ion - Primarul Comunei
Alexeni, in calitate de proprietar/titular al dreptului de proprietate publicA asupra drurnurilor de interes
local, pe de o parte,

II. U.A.T.- JUDE ŢUL IALOMITA, prin Consiliul Jude ţean Ialomi ţa, cu sediul in municipiul
Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, jude ţul Ialorniţ a, reprezentat prin domnul Marian Pavel -Pre ş edintele
Consiliului Judetean lalomiţa, in calitate de administrator temporar, pe de alt ă parte,
In baza :
Hotărării Consiliului Judetean Ialomita nr.
72021 privind preluarea temporar ă in
alministrarea Consiliului Jude ţean Ialomita a unui drum de interes local din domeniul
public al Comunei Alexeni ş i administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, in
vederea execut ării urtor lucr ări de modemizare/reabilitare,
Hctărârii Consiliului Local al Comunei Alexeni nr. 17 / 27.05.2021 privind aprobarea
preluă rii in administrarea Consiliului Judetean Ialomita a unori drumuri apartin ănd
proprietătii publice a comunei Alexeni care asigur ă accesul rutier la fostul "Aerodrom
Alexeni", in vederea realiz ării unor lucrăti de modemizare ;
prevederile art.867, ale art.868 din Legea nr.28712009 privind Codul Civil, republicat ă Cu
modificările i complet ările ulterioare;
prevederile art. 21 aim. 10, art.22 şi ale art.22"1 alin.(3) si (4) din Ordonan ţa Guvernului
nr.4311997 privind regimul drumurilor, republicat ă, cu modific ările i completările
ulterioare.
Părţile au convenit s ă incheie prezentul CONTRACT DE ADMINISTRARE, prin care
stabilesc urm ătoarele:

I. Obiectul contractului de administrare
1.1. - Obiectul prezentului contract îI reprezint ă transmiterea temporar ă către Consiliul
Judetean Ialomita., a dreptului de administrare asupra unui drum de interes local clasificate sub
denumirea "Drum modernizat din asfalt — strada Unit ătir, atestat in domeniul public al
Comunei Alexeni la pozitia nr. 1 , identificat Cu CF 21849 U.A.T. Alexeni, in suprafa ţa total ă de
20.022 nip tronsonul I ş i CF 21873 U.A.T. Alexeni, in suprafa ţă total ă de 12.426 mp tronsonul
in lungirne total ă de 1.530,83 m.
1.2.- Transmiterea acestor drumuri de interes local in administrarea temporar ă a Consiliului
Judetean lalomita se face in scopul realiz ării lueră rilor de modernizare/reabilitare a drumurilor de interes
local precizate la art.1.1.

2. Durata contractului de administrare
2.1.- Darea in administrare temporar ă a drumului prev ăzut la art. 1.1 se face pc perioada
executării lucrărilor de modernizare. La finalizarea lucr ărilor de modemizare acestea revin, de drept,
in administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, pe baz ă de proces-verbal.

2.2.- Prezentul contract intr ă in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-primire a
drumului mai sus amintit. La finalizarea luer ărilor de modernizare / reabilitare, acestea se vor preda
prin proces-verbal de predare-primire.

3.- DREPTURILE PIRTILOR
3.1- Drepturile proprietarului: Consiliul Local al Comunei Alexeni
Consiliul local al Comunei Alexeni are urm ătoarele drepturi:
a) să urmăreasc ă indeplinirea obligatiilor asumate de că tre noul administrator, prin prezentul contract de
administrare potrivit reglement ărilor legale aplicabile;
b) să inspecteze drumurile de interes local transmise in administrare, s ă verifice stadiul i calitatea
lucrărilor de reabilitare/modemizare, precum şi modul in care este satisfă cut interesul public prim
realizarea acestor lucr ări; verificarea se va efectua cu notificarea prealabil ă;
c) s ă participe prin reprezentanti desemnati, la procedurile de receptie a luer ărilor;
d) s ă cear ă, prin reprezentantii desemnati in comisiile de receptie, la refacerea/suplimentarea unor lucr ări,
atunci dud se constat ă deficiente in executia lucr ărilor.

3.2.- Drepturile administratorulud temporar Consiliul Judetean Ialomita
Consiliul Judetean ialomi ţa are unn ătoarele drepturi:
a) să administreze in mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, drumurile preluate in administrare;
b) să efectueze pe cheltuiala sa cu respectarea legilor aplicabile din domeniu, lucr ări de reparare, de
intretinere, modernizare/reabilitare a drumurilor de acces la fostul "Aerodrom Alexeni ", care fac
obiectul prezentului contract de administrare.

4.- OBLIGATIILE PARTILOR
4.1- Obligatiile proprietarului -Consiliului Local al Comunei Alexeni
Consiliul Local al Comunei Alexeni , in calitate de proprietar, are urm ătoarele obligatii:
a) să nu îl tulbure pe administrator in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de
administrare;
să notifice administratorului aparitia oric ăror imprejur ări de natură s ă aducă atingere
drepturilor/intereselor sale;
c) s ă facă predarea drumurilor, prin proces-verbal de predare-primire, la data inceperii lucr ărilor, şi să le
preia, prin proces-verbal, la data finaliz ării luerărilor, impretină cu valoarea lucr ărilor de modemizare/
reabilitare;

4.2- Obligati'.le administratorului temporar

Jucletean Ialomita

Consiliul Judetean ralomita, in calitatea de administrator temporar al acestor drumuri, are urm ătoarele
obligatii:
a) s ă flu modifice traseul drumului şi să nu impună restrictii de eireulatie f ără acordul administratorului
initial al drumului;
b) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel putin pentru categoria drumului care a fost preluat;
c) să aibă acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul pentru reabilitare
sau modemizare;
d) s ă initieze m ăsuri privind actualizarea anexelor Ia Hot ărărea Guvernului nr. 540 72000, cu modific ările
şi complet ările ulterioare;
e) să realizeze, cu aviad adtninistratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor si/sau
acceselor la zona drumului;
f) să nu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere al eapacit ătii portante, fără acordul
administratorului initial al drumului;
g) să prezinte, odat ă cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de executie a lucr ărilor şi
obligatiile in vederea realiz ării.

5. Ineetarea contractului de administrare
Prezentul contract inceteaz ă in următoarele situaţii:
a) prin acordul părţilor, in accastă situaţie inclieindu-se un act aditional semnat de p ărti;
b) prin renunţare, in situaţia in care administratorul temporar nu poateinu realizeaz ă lucrările de
reabilitare/ modernizare, intr-un termen de 24 luni.
c) alte situaţii prevăzute de lee.

6. Alte elauze
6.1. Prezentul Contract de administrare se poate modifica prin acte adi ţionale semnate de care p ărti, cu
respectarea normelor legale in vigoare. Nicio parte contractant ă, nu poate modifica in mod unilateral
prezentul Contract de administrare.
6.2. Prezentul Contract de administrare se completeaz ă cu legislaţia in materie.
6.3. Eventualele divergente în derularea Contractului se solu ţionează pe cale amiabil ă . in caz contrar
divergenţele se vor solutiona de instan ţele competente.
6.4. Forţa majoră exonereaz ă părţile contractante de indeplinirea obligatillor asumate prin prezentul
contract.

PROPRIETAR:

U.A.T. COMUNA ALEXENI
prin
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ALEXENI
reprezentat de:
Primar,
CREŢU ION

ADMINISTRATOR TEMPORAR:

U.A.T. JUDE ŢUL IALOMIŢA
prn

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
reprezentat de:
Presedinte,
MARIAN PAVEL
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărfire privind preluarea temporar ă in adrninistrarea Consiliului Judetean
Ialornita a imui drum de interes local din dorneniul public al Comunei Alexeni
administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni,
in vederea execut ării unor lucrări de modernizare/reabilitare

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii se propune preluarea temporard in
administrarea Consiliului Judettan Ialomi ţa a unui drum de interes local din domeniul public al
Comunei Alexeni ş i administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, in vederea execut ării
unor lucrări de modernizare/reabilitare.
Consiliul Judeţean Ialomiţa are in proprietate public ă fostul Aerodrom Alexeni, bun imobil
aflat pe raza unit ătil administrativ-teritoriale Comuna Alexeni. Pentru introducerea acestuia in
circuitul economic şi avand în vedere c ă drumul cc face leg ătura intre DN 2A şi Aerodrom
Alexeni contribuie la punerea in valoare a acestui obiectiv, este necesard refacerea infrastructuii
rutiere a bunului imobil "Drum modernizat din asfalt — strada Unit ăţir aflat în domeniul public
al Comunei Alexeni i administrarea Consillul Local Alexeni.
Prin adresa Ir. 9545/2021-R din 20.04.2021 Consiliul Tude ţean Ialomiţa a eomunicat
Primăriei Comunei Alexeni intenţ ia de a prelua in administrare drumul cc face leg ătura intre DN
2A şi fostul Aerodrom Alexeni in vederea execut ării unor lucrdri de modernizare/reabilitare.
Temeiul juridic al solicitdrii îl reprezint ă prevederile art. 22 şi 22^ 1 alin. (3) şi (4) din
Ordonanta Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă, cu modificările
completdrile ulterioare, care stipuleaz ă c ă in situatia realizdrii de lucr ări de reabilitare sau
modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul unor localit ăti pot Ii preluate ternporar in
administrarea autorifătilor administratiei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul
administratorului drumului.
In conformitate cu prevederile 22^1 aim. (3) şi (4) din Ordonan ţa Guvernului nr. 43/1997
ş i art. 173 alin. (1) lit. c) i alin. (4) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ările i completările ulterioare, pentru realizarea de lucrdri
de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul/extravilanul unor
localităţ i pot fi preluate temporar in administrarea autorit ăţilor administraţiei publice locale, la
solieitarea acestora, cu acordul administratorului drumului. Consiliul Local al Comunei Alexeni a
adoptat in acest sens Hot ă rarea nr. 17/27.05.2021 privind aprobarea preludrii in administrarea
Consiliului Tudeţean Ialomiţa a unor drumuri apar ţinand proprietătii publice a Comunei Alexeni
care asigur ă accesul rutier la fostul "Aerodrom Alexeni" în vederea realiz ării unor luerdri de
mod ernizare.
Autoritatea administra ţiei publice locale care preia in administrare un sector de drum
potrivit aim. (3) are obligatia respect ării următoarelor condiţii:

Consiliul Judete'an lalomita
111111
0000087111P
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a) să nu modifice traseul drumului si s ă nu impună restrictii de circulatie fără acordul
administratorului initial al drumului;
b) să respecte normele de proiectare si de executie eel putin pentru categoria drumului
care a fast preluat;
c) să aib ă acordul prealabil de la administratoral initial al drumului privind proiectul
pentru reabilitare sau modemizare;
d) să initieze m ăsuri privind actualizarea anexelor la Hotărdrea Guvernului nr.
54012000, cu modificările si complet ările ulterioare;
e) să realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea
amplasamentelor si/sau acceselor la zona drumului;
f) să nu modifice incadrarea dramului din punctul de vedere al capacit ătii portante, fără
acordul administratorului initial al drumului;
g) să prezinte, odat ă cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de
execuţie a lucrărilor si obligaţiile în vederea realiz ării.
De asemenea, prin proiectul de hot ărare este aprobat contractul de administrare si este
imputernicit Presedintele Consiliului Judetean Talomita s ă semeneze acest contract.
Constatand ca sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun
Consiliului Judetean Talomita adoptarea hot ărarii in forma si continutul
prezentate în project.

Redactat,
Novae Ramona-Florentina
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la proiectul de hot ă ră re privind preluarea temporar ă in administrarea
Consiliului Judetean lalomita a unui drum de interes local din domeniul public al
Comunei Alexeni şi administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni,In
vederea execut ă rii unor lucră ri de modernizareireabilitare

Prin adresa nr. 9545 din 20.04.2021, Consiliul Judetean lalomi ţ a a solicitat
acordul pentru preluarea drumului ce face leg ă tura Intre DN 2A si fostul
Aerodrom Alexeni.
Consiliul

Local al Comunei Alexeni a transmis prin adresa nr.

2886/05.08.2021 H.C.L. nr. 17/27.05.2021 privind

aprobarea prelu ării in

administrarea Consiliului Juderean lalomita a unor drumuri apartinand propriet ă tii
pub/ice a Coniunei Alexeni care asigură accesul rutier la fostul „Aerodrom Alexeni"

in vederea realiz ării unor lucrări de modernizare, datele de identificare ale
drumului „Strada Unit ă tii" avă nd lungimea de 1.530,83 m,atas ă nd si Contractul
de administrare- cadru .
Avă nd In vedere c ă pe raza U.A.T Alexeni, Consiliul Jude ţean lalomi ţ a de ţ ine
In domeniul public fostul Aerodronn Alexenieste necesar ă refacerea infrastructurii
rutiere, pentru introducerea In circuitul economic al bunurilor imobile de pe raza

ConsiliuiJUdetean Ialomita
11111
11111111011
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fostului Aerodrom Alexeni, în baza prevederilor art. 21 alin (10), art. 22 ş i art.
22 1'1 alin (3)

ş i (4) din Ordonanta nr. 43/1997

privind regimul

drumurilor,a ctua lizat ă .
Fată de cele ar ă tate mai sus, propunem dezbaterea proiectului de hot ă ră re
privind preluarea tennporar ă in administrarea Consiliului Judetean lalomita a unui
drum de interes local din domeniul public al Comunei Alexeni i administrarea
Consiliului Local al Connunei Alexeni, în vederea execut ă rii unor lucr ă ri de
modernizare/reabilitare, in forma ş i corlinutul prezentate "in proiect.

Director executiv,
Gheorghe ROCA
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PRIMART
A COMUNET
Str. Primăriei, nr. 5, judetul Ialomiţa
Tel/fax: 0243/249553, e-mail: prirnariaalexeni@yahoo.com
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În atenţia Domnului Primar Ion CREŢU

Referitor: solicitare acord privind preluare a drumului comunal ce leagă DN 2A de fostul
Aerodrom Alexerd pentru reabilitare

În conformitate cu prevederile art. 22 Al alin (3) din Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul
dxumurilor, Consiliul Judetean Ialomiţa intenţ ionează să preia in administrare pentru reabilitare drumul ce
face legătura intre DN 2A şi fostul Aeroport Alexeni.
În vederea demar ării procedurilor legale de transrnitere in administrare, vă adres ăm rugărnintea să
ne comunicati urm ătoarele informaţii:
- datele de identificare cum se regăsese ele in inventarul domeniului public privind drumul mentionat;
acordul de principiu al Primarului comunei Atexeni privind preluarea in administrare a drumului.
Transmiterea în administrare a bunului irnobil se va face prin hotadre a Consiliului Local Alexeni si
implicit prin hotărăre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Cu stimă,

PRE5EDINTE
MARIAN I'AV-E1)

Director executiv
Glieprghe Proca

Compartimentul Patrin-ioniu
Elena Pita

Consiliul Jthrieten lafomita
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