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PROIECT DE HOTĂltkRE
privind aprobarea miqorării distantei minime pe orizontal ă intre marginea celui mai aproplat
stălp (STMI 254) si axul drumului DJ 201 la Km 41+400
Consiliul Judetean Ialomita,
Avănd în vedere:
(,) 1 0,,,c- Referatul de aprobare nr. 040 r
01-0A. (--,ov .2021 al Pre şedintelui Consiliului Judetean
Ialomita;
Examinănd:
documentul "Studiu coexistent ă LEA 400 KV Bucureşti Sud — Gura Ialomitei cu Drum judetean
DJ 201, Tronson Orezu (intersectie DJ 201 B) — Piersica — Bordu şelu";
- Raportul de specialitate nr.tatfie02he .2021 al Directiei Investifii şi Servicii Publice;
Avizul nr.
.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regional ă, protectia mediului şi turism;
In conformitateCu:
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile punctului 4 din subsolul Tabelului anexei 7.a la Ordinul ANRE nr. 239/2019 pentru
aprobarea Nonnei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie şi de sigurant ă aferente capacit ătilor
energetice,
În temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernulud nr. 5712019 privind
Codul administrativ, cu modific ările i complet ările ulterioare,
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HOT Ă R Ă STE:

Art.1 Sc aprob ă micşorarea de la 20 metri la 13,94 metri a distantei minime pe orizontal ă intre
marginea celui mai apropiat stall) (STMI 254) şi axul drumului DJ 201 la Km 41+400, potrivit plan şei
prevăzută in anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărăre.
Art.2 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hot ărăre se comunic ă, spre
ducere la indeplinire, Directiei Investifii şi Servicii Publice şi, spre ştiintă, Institufiei Prefectului Judetul
Ialomita, urmănd a fi publicată pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita Sectiunea "Monitorul Oficial al
Judetului".

PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

A vizat,
Seeretarul General at Judepilui
Adrian-Robert TONESCU
Consi iul Jbdetean lalomita
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hot ărlire privind aprobarea micyordrii distantei minime pe orizontalii intre
marginea celui mai apropiat sttilp (STMI 254) ,g axul drumului DJ 201 la Km 41+400
Prin pro iectul de hotărdre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judeţean
Icdomiţa aprobarea micşorării distantei minime pe orizontală intre marginea celui mai
apropiat stdlp (STMI 254) şi axul drumului DJ 201 la Km 41+400.
Consiliul Judeţean Ialomiţa are in derulare pro iectul de modernizare a drumului
judeţean DJ 201 Tronson Orezu (intersecţie DJ201B) Piersica - Borduşelu (ieşire
localitate). Din "Studiul coexisten ţă LEA 400 KV Bucureşti Sud — Gura Ialomi ţei cu Drum
judeţean DJ 201" a reieşit faptul că, la kilometrul 41+400 al drumului judetean, un stâlp
LEA 400 KV (ST1VII 254) nu respectă distanţa minim ă legală pe orizontală faţă de axul
drumului, şi anume de 20 metri.
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 239/2019 pentni aprobarea Normei
tehn ice privind delimitarea zonelor de protectie şi de sigurantă aferente capacitătilor
energetice, in cazul in care nu se pot respecta distanţele min/me pe orizontal ă dintre un stdlp
axul drumului, aceste distanţe pot fi mic şorate cu acordul administratorului drumului.
Potrivit prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modific ările şi completă rile ulterioare, drumurile judeţene sunt administrate
prin grija consiliilor judefene.
In aceste condiţii, in vedere continu ării lucrărilor de modernizare drumului judeţean
DJ 201 in condi,tiile impuse prin "Studiului coexisten ţă LEA 400 KV Bucureşti Sud Gura
Ialomiţei ea Drum judeţean DJ 201", prin proiectul de hotărare se propune aprobarea
micşorării de la 20 metri la 13,94 metri a distanţei pe orizontală dintre stalpul STMI 254 a//at
la kilometrul 41+400 şi axul drumului judeţean.
Constateind că sunt indeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotărdrii in forma şi conţinutul prezentate pro/ed.
PRE ŞEDINTE
MARIAN PAVEL
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Raport

la proiectul de hotArfire al Consiliului Jude ţean Ialomiţa privind aprobarea micsorarli
„Distantei minime pe orizontala intre marginea celui mai apropiat stalp si axul drumului DJ 201"
Dintre prioritkile de dezvoltare ale judetului Ialomita, una dintre cele mai importante este şi
modernizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea eirculatiel pe drumurile judetene in conditil de
sigurantă ş i confort.
Astfel Consinul Judelean Ialomita a identificat necesitatea execut ării de lucr ări pentru modernizare drum
judetean DJ 201 Tronson Orezu ( interseetie DJ201B) — Piersica Borduselu ( iesire localitate)
Obiectiv general: reabilitarea retelei de drumuri jude ţene ş i asigurarea unui trafic în conditii de sigurant ă;
Beneficiari: populatia jude ţului Ialomita şi participanţii la trafic care tranziteaz ă judetul Ialomita;
Sursa de finanţare: finantare prin buget local;
Pentru realizarea acestei luerari, printre avizele si acordurile neeesare se regaseste si un studiu de
coexistenta solicitat de c ătre SC TRANSELECTR1CA SA.
In cadrul „Studiul de coexistenta" solicitat prin Avizul de Amplasament Favorabil Conditionat nr.
5/04.02.2020, ernis de catre SC TRANSELECTRICA SA), elaborat de catre SC TIAB SA B UCURESTIAgentia Constanta., se precizeaza (conform Normei tehnice aprobata prin ordin ANRE 239/20.12.2019)
ca „Distanta minima pe orizontala intre marginea celui mai apropiat stalp si axul drumului este de
D1=20m. Conform Tabel 7.a , pct 4-Traversari si apropieri fata de drumuri situate in afara localitatilor (extravilan), aceste distante pot ft rnicsorate cu acordul organelor care administreaza drutnul.
Pe drumul judetean DJ 201 la km 41+400 distanta minima pe orizontala intre st.nr .254 si axul
drumului este de D lm=13,94 m, conform „Studiu de coexistenta LEA 400kV Bucuresti Sud-GURA
Ialomitei cu drum judetean DJ 201, Tronson Orezu ( intersectie DJ 201 B) — Piersica-Borduselu ( iesire
din localitate)".
Pentru indeplinirea conditiei de coexistenta a obiectivului LEA 400k V Bucuresti Sud Gura
Ialomitei cu obiectivul drum judetean DJ 201 — tronson Orezu (intersectie DJ 201) — Piersica-Borduselu (
iesire localitate), propunern acceptarea miesorarii distantei normate de la D1=20m la Dlm=13,94m (
valoarea masurata existenta in teren).
Anexăm prezentului raport extras din Studiul de Coexistenta - pg. 18 si plansa 2E.
Director executiv,
Cristian Vlad
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Conalliul JUdetean lalomita
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