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PROIECT DE 110TXRARE NR. 
privind predarea temporadi din administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita in administrarea 

Consiliului Local al Comunei Gfirbovi a unui tronson din drumul judetean DJ 203B cuprins 
intre km 7+215 — 13+079 ş i a unui tronson din drumul jude ţ ean DJ 2031 euprins intre km 

39+814 — 42+791, situate pe raza U.A.T. Comuna Girbovi, in vederea realiz ă rii proiectului 
"Amenjare PareAri in Comuna Girbovi" 

ConsIllui Ji.icletefm lalomita 

Consiliul Jude ţ ean Ialomita, 	 III 1111113 	III 
Avă nd in vedere: 	 100Q008961 

adresa nr. 6031 din 15.09.2021 transmis ă  de Primă ria G ă rbovi; 
- Referatul de  aprob  are  nr. 	04-1/202 I -  A  din /6 ,  Pg  .2021 al Pre ş edintelui Consiliului 

Jude ţ ean Ialomiţ a, 
Ex amină nd: 
- Anexa nr. 1 la Hotă ră rea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Ialomita, precum ş i al municipiilor, ora ş elor  i  comunelor din judetul Ialomita, cu 
modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare; 

- Hotdrarea Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotă ră rea Guvernului nr. 
540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii functionale a drumurilor publice ş i a drumurilor de 
utilitate privat ă  deschise circula ţ iei publice; 

- Raportul de specialitate nr.Nibr/2021 - Al  din  ./0 di  .2021 al Direcţ iei Achizi ţ ii 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	2021 al Comisiei juridice, de disciplină , 
drepturi, obliga ţ ii ş i incompatibilit ă ti; 

- Avizul nr. 	/2021- 	din 	 2021 al Comisiei economico-financiar ă  
agricultur ă ; 

- Avizul nr. 	/2021- 	din 	 2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , protec ţ ia mediului ş i turism; 

În conformitate Cu:  
- prevederile art. 7, art. 22 ş i art. 22^1  aim.  (3) ş i (4) din Ordonan ţ a de Guvern nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicat ă , cu rnodific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 173  aim.  (1) lit. c), alin. 4 lit, a), art. 297  aim.  (1) lit, a), art. 298 lit. b), art. 

299 ş i art. 300 din Ordonan ţ a de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Cu  
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 866 - 870 din Codul civil; 
prevederile Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700 72014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recep ţ ie ş i inscriere in evidentele de cadastru ş i carte funciar ă , 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

110TikRĂ 5TE: 

Art.1 Se aprob ă  predarea temporar ă  din administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a in 
administrarea Consiliului Local al Comunei Gă rbovi a unui tronson din diumul judetean DJ 203B 
cuprins intre km 7+215 — 13+079 ş i  a  unui tronson din drumul judetean DJ 2031 cuprins intre km 
39+814 — 42+791, situate pe raza Comuna Gă rbovi,  in  vederea realiz ă rii proiectului Amenjare 
Pare ă ri in Cornuna Gdrbovi, av ă nd datele de identificare prev ă zute in Anexa  or.  1 la prezenta hot ă ră re. 
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Art.2 Predarea temporar ă  a celor data tronsoane de drum judetean din administrarea 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a in administrarea Consiliului Local al Comunei G ă rbovi se face pe o 
perioadă  de 12 luni care incepe s ă  cure de la incheierea procesului verbal de predare-primire. 

Art.3 La expirarea perioadei prev ă zute la art. 2 bunurile imobile revin de drept in 
administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a pe baz ă  de proces-verbal de predare-primire. 

Art.4 Predarea in administrare a bunurilor imobile prev ă zute la art. I se va realiza prin 
contract de administrare incheiat intre Jude ţ ul Ialcmita si Comuna G ă rbovi, potrivit Anexei nr. 2 la 
prezent a hot ă ră re. 

Art.5 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Tudetean Ialomita s ă  semneze contractul de 
administrare prev ă zut la art. 3. 

Art.6 Prezenta hot ă r ă re se va comunica, prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, 
spre ducere la indeplinire, direc ţ iilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Tude ţ ean Ialomi ţ a 
ş i Consiliului Local al Comunei G ă rbovi, si, spre ş tiintă , Institutiei Prefectului — Judetul Ialomi ţ a, 
unnă nd s ă  fie publicat ă  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Talomita, sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judeţ ului". 

PRESEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Avizat 
Seeretarul General al Judetului Ialonal ţ a 

Adrian-Robert IONESCU 

Rd/Oc 
NRF 
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Anexa nr. 1 la Hotkarea Consi1iutu Judeteart Ialomita nr. 	 

Datele de identificare ale bunurilor imobile transmise temporar din 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita in administrarea Consiliului 

Local al Comunei Gă rbovi in vederea realiz ă rii proiectului 
"Amenajare Parc ă ri in Comuna Gă rbovi" 

Nr. 
crt. 

Cod 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elernente de indentificare Valoare de 
inventar 
(euro) 

Anul 
dob ţindiri 

i 

Situa ţ ia 
Juridia 

1 L3.7.2. Drum judeţ ean 
DJ 20313 

Tronson km 
7+215 — 
13+079 

Suprafatd tronson = 
112.533,00 mp, teren 

intravilan/extravilan, numk 
carte funciard 22172, comuna 
Garbovi, Tronson km 7+215 -- 

km 13+079 

3.263.572,84 2001 
H.CJ. nr. 47/ 
30.09.1999 

Carte funciard or. 
22172 Gd_rbovi 

2 1.3.7.2. Drum jude ţ ean 
DJ 2031 

Tronson km 
39+814 - 
42+791 

Suprafatd tronson — 57.958,00 
mp, tcren intravilan/extravilan, 

nurn ă r carte funciard 21724, 
comuna Garbovi, Tronson km 

39+814- 42+791 

1.355.100,00 2001 H.C.I.  or. 47/ 
30.09.1999 

Carte funciard or. 
21724 Gdrbovi 



Anexa nr. 2 la Hot ă ră rea Consiliului Judetean nr. 

CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru  
a unui tronson din drumul judetean DJ 203B cuprins intre km 7+215 — 13+079 si a unni tronson 
din drumul judelean DJ 2031 euprins intre km 39+814 — 42+791, situate pe raza U.A.T. Comuna 

Gă rbovi, in vederea realiz ă rii proiectului Amenajare Parc ă ri in Comuna Garbovi 

PARŢ ILE:  
I. U.A.T. JUDE Ţ UL IALOMIŢ A, prin Consiliul Jude ţ ean 1alomita, Cu sediul in municipiul 

Slobozia, Piata Revolutiei, nr.1, jude ţ ul Ialomita, reprezentat prin domnul Marian Pavel - Pre ş edintele 
Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, in calitate de proprietar/titular al dreptului de proprietate public ă  asupra 
drumurilor de interes jude ţ ean, pe de o parte, 

ş i  
II. U.A.T. Comuna Gă rbovi, prin Consiliul Local al Comunei Garbovi, cu sediul in Comuna 

Garbovi, str. Prim ă riei, nr. 38, Judetul Ialomi ţ a, reprezentat prin domnul Popa Vasile - Primarul 
Comunei Garbovi„ în calitate de administrator temporar, pe de ak ă  parte, 
in baza : 

Hotă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	12021 privind predarea temporar ă  din 
administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita in administrarea Consiliului Local al 
Comunei Garbovi a unui tronson din drumul judetean DJ 203B cuprins intre km 7+215 — 
13+079 ş i a unui tronson din drumul judetean DJ 2031 cuprins intre km 39+814 — 42+791, 
situate pe raza U.A.T. Comuna Garbovi, in vederea realiz ă rii proiectului "Amenajare 
Parc ă ri in Comuna Garbovi"; 

Hot ă rarii Consiliului Local al Comunei Garbovi nr, 	/2021 privind aprobarea 
preluarii temporare din administrarea Consiliului Judetean Ialomita in administrarea 
Consiliului Local al Comunei Garbovi a unui tronson din drumul jude ţ ean DJ 203B 
cuprins intre km 7+215 — 13+079 ş i a unui tronson din drumul jude ţ ean DJ 2031 cuprins 
intre km 39+814 — 42+791, situate pe raza Comuna Garbovi, în vederea realiz ă rii 
proiectului Amenajare Pare ă ri in Comuna Garbovi; 

prevederile art,867, ale art.868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat ă  cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 

prevederile art. 21 alin. 10, art.22 ş i ale art.22^1 alin.(3) ş i (4) din Ordonanta Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile ş i completă riLe 
ulterio are. 

P ă rtile  au convenit s ă  incheie prezentul CONTRACT DE ADMINISTRARE, prin care 
stabilesc urm ă toarele: 

1. Obiectul contractului de administrare  
1.1. - Obiectul prezentului contract îl reprezint ă  transmiterea temporar ă  din administrarca Consiliului 
Judeţ ean lalomita in administrarea Consiliului Local al Comtmei Garbovi a unui tronson din drumul 
jude ţ ean DJ 203B cuprins intre km 7+215 — 13+079 ş i a unui tronson din drumul jude ţ ean DJ 2031 
cuprins intre km 39+814 — 42+791, situate pe raza U.A.T. Cornuna Garbovi, atestate in domeniul 
public al Jude ţ ului Ialomi ţ a la pozitia nr. 37 ş i nr. 40 , identificate cu CF 22172 Garbovi, avand o 
lungime de 5,864 km i CF 22724 Garbovi, avand o lungime de 2,977 km. 

1,2.- Transmiterea acestor tronsoane de drum judetean în administrarea temporar ă  a Consiliului Local al 
Comunei Garbovi se face in vederea realiz ă rii proiectului "Amenaj are Parc ă ri în Comuna Garbovi". 



2. Durata contractului de administrare 

2.1.- Darea in administrare temporar ă  a celor cloud tronsoane din drumurile judetene DJ 203B, respectiv 
DJ 2011 se face pe o perioad ă  de 12 luni care incepe s ă  curgă  de la incheierea procesului verbal de 
predare-primire. La expirarea acestei perioade bunurile imobile revin de drept in administrarea 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a pe baz ă  de proces-verbal de predare-primire 

2.2.- Prezentul contract intr ă  in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-primire a celor 
două  tronsoane de drum judetean. La finalizarea lucr ă rilor necesare realiz ă rii proiectului "Amenaj are 
Parc ă ri in Comuna G ă rbovi", acestea se vor preda prin proces-verbal de predare-primire. 

3.- DREPTURILE PARTILOR 

3.1- Dreiaturile proprietarului: Consiliul Judetean Ialomita 
Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a are urm ă toarele drepturi: 

a) să  urmă reasc ă  indeplinirea ob ł igaţ iilor asumate de c ă tre noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare potrivit reglement ă rilor legale aplicabile; 

b) să  inspecteze drumurile de interes local transmise in administrare, s ă  verifice stadiul ş i calitatea 
lacr ă rilor, precum ş i modul in care este satisfă cut intercsul public prin realizarea acestor lucr ă ri; 
verificarea se va efectua cu notificarea prealabil ă ; 

c) să  participe prin reprezentanti desemna ţ i, la procedurile de recep ţ ie a lucr ă rilor; 
d) s ă  cear ă , prin reprezentantii deserrinati in comisiile de receptie, la refacerea/suplimentarea unor lucr ă ri, 

atunci and se constat ă  deficienţ e in execuţ ia lucră rilor. 

3.2.- Drepturile administratorului temporar - Consiliul Local al Comunei Gfirbovi 
Consiliul Local al Comunei G ă rbovi are urm ă toarele drepturi: 

să  administreze in mod direct, pe riscul ş i pe r ă spunderea sa, tronsoanele de drum jude ţ ean 
preluate in administrare; 

b) s ă  efectueze pe cheltuiala sa cu respectarea legilor aplicabile  din domeniu, lucr ă rile necesare in 
vederea realiz ă rii proiectului "Amenaj are Parc ă ri in Comuna G ă rbovi" pe drumurile jude ţ ene care 
fac obiectul prezentului contract de administrate. 

4.- OBLIGATIILE PXRT1LOR 

4.1- Obligatiile proprietarului -Consiliului Judetean Ialomita  
Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a , in calitate de proprietar, are urm ă toarele obligatii: 

a) s ă  nu 1l tulbure pe administrator in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
administrare; 

b) s ă  notifice administratorului aparitia oric ă ror imprejur ă ri de natur ă  s ă  aduc ă  atingere 
drepturilor/intereselor sale; 

c) s ă  fac ă  predarea tronsoanele de drum, prin proces-verbal de predare-primire, la data inceperii 
luer ă rilor, ş i s ă  le preia, prin proces-verbal, la data finaliz ă rii lucr ă rilor, impreun ă  cu valoarea 
lucr ă rilor realizate; 

4.2- Obli2atiile administratorului temporar - Consiliului Local al Comunei GArbovi 
Consiliul Local al Comunei G ă rbovi, in calitatea de administrator temp orar al acestor dnunuri, are 

urm ă toarele obliga ţ ii: 

a) s ă  nu modifice traseul drumului ş i s ă  nu impună  restrictii de circula ţ ie fă ră  acordul administratorului 
initial al drumului; 

b) să  respecte normele de proiectare ş i de executie cel putin pentru categoria drumului care a fost preluat; 
c) să  aib ă  acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul pentru reabilitare 

sau modernizare; 



d) s ă  initieze m ă suri privind actualizarea anexelor la Hot ă rdrea Guvernului or. 54072000, cu modific ă rile 
ş i complet ă rile ulterioare; 

e) s ă  realizeze,  CU avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor ş i/sau 
acceselor la zona drumului; 

f) s ă  nu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere al capacit ă tii portante, fă ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 

g) s ă  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a seetorului de drum, calendarul de executie a lucr ă rilor ş i 
obligatiile in vederea realiz ă rii. 

5. Ineetarea contractului de administrare  

Prezentul contract inceteaz ă  in urmă toarele 

a) prin acordul p ă rtilor, prin incheierea unui act aditional semnat de p ă rti; 

b) prin renuntare, in situatia in care administratorul temporar nu poate/nu realizeaz ă  lucr ă rile de realizare 

"Amenajare Parc ă ri in Comuna G ă rbovi", intr-un termen de 12 luni. 

c) alte situatii prev ă zute de lege. 

6. Alte elauze 

6.1. Prezentul Contract de administrare se poate modifica prin acte aditionale semnate de c ă tre p ă rti, cu 

respectarea normelor legale in vigoare. Nicio parte contraetant ă , nu poate modifica in mod unilateral 

prezentul Contract de administrare. 

6.2. Prezentul Contract de administrare se completeaz ă  cu legislatia in rnaterie. 

6.3. Eventualele divergente in derularea Contractului se solutioneaz ă  pe eale amiabil ă . in caz contrar 

divergentele se vor solutiona de instantele competente. 

6.4. Forta major ă  exonereaz ă  pă rtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract. 

	

PROPRIETAR: 	 ADMINISTRATOR TEMPORAR: 

U.A.T. JUDETUL IALOMITA 	 U.A.T. COMUNA G:kRBOVI 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

reprezentat de: 	 CARBOVI 

	

Preedinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

POPA VASILE 
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Nr.2202/2021-  Y   din"(  c9   .2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rAre privind predarea temporar ă  din administrarca Consiliului 

Judetean Ialomiţ a in administrarea Consiliului Local al Comunei Girbovi a unui &orison 
din drumul judetean DJ 203B cuprins in ţ re km 7+215 — 13+079 ş i a unui tronson din 
drumul jude ţ ean DJ 2031 cuprins intre km 39+814 — 42+791, situate pe raza U.A.T. 
Comuna Girbovi, in vederea realiz ă rii proiectului "Amenaj are Parc ă ri în Comuna 

GArbovi" 

Prin proiectul de hot ă rke supus dezbaterii se propune predarea temporar ă  din 
alministrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Garbovi a unui tronson din drumul jude ţ ean DJ 203B cuprins intre km 7+215 — 13+079 ş i a unui 
tronson din drum jude ţ ean DJ 2031 cuprins intre km 39+814 — 42+791, situate pe raza U.A.T. 
Comuna Gă rbovi, in vederea realiz ă rii proieetului "Amenaj are Parc ă ri în Comuna Garbovi". 

Potrivit Hot ă rarii Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hot ă ră rea 
Guvernului nr, 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii In categorii func ţ ionale a drumurilor 
publice ş i a drumurilor de utilitate privat ă  deschise circula ţ iei publice, Anexa nr. 2.23 — Re ţ eaua 
de drumuri jude ţ ene din jude ţ ul Ialomi ţ a, la pazi ţ ia 8 este prev ă zut traseul drumului jude ţ ean 
DJ203B, jar la pozi ţ ia 11 este prev ă zut traseul drurnului jude ţ ean DJ 2031, drumuri cc se afl ă  in 
proprietatea public ă  a Jude ţului Ialomiţ a ş i in administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Prin adresa nr. 6031 din 15.09.2021 Prim ă ria Comunei Garbovi a solicitat darea in 
administrare a tronsonului din drumul jude ţ ean DJ 203B cuprins intre km 7+215 — 13+079 ş i a 
unui tronson din drum jude ţ ean DJ 2031 cuprins intre km 39+814 — 42+791, in vederea realiz ă rii 
proiectului "Amenajare Parc ă ri in Comuna G ă rbovi". 

Temeiul juridic al solicit ă rii îl reprezint ă  prevederile art. 22 ş i 22'1 alin. (3) ş i (4) din 
Ordonan ţ a Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republican., cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, care stipuleaz ă  că  in situaţ ia realiz ă rii de luer ă ri de reabilitare sau 
modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul unor localit ăţ i pot fi preluate temporar in 
administrarea autorit ăţ ilor administra ţ iei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 
administratorului drumului. Astfel, pentru realizarea de lucr ă ri de reabilitare sau modernizare, 
sectoarele de drum situate in intravilanul/extravilanul unor localit ăţ i pot fi preluate temporar in 
administrarea autorit ăţ ilor administra ţ iei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 
administratorului drumului. Autoritatea administra ţ iei publice locale care preia in administrare un 
sector de drum potrivit alin. (3) are obliga ţ ia respect ă rii urm ă toarelor condi ţ ii: 

a) să  nu modifice traseul drumului 5i să  nu impună  restric ţ ii de circula ţ ie fă rd acordul 
administratorului initial al drumului; 

b) s ă  respecte normele de proiectare si de execu ţ ie cel pu ţ in pentru categoria drumului care 
a fast preluat; 

Cons' lul Judeten latomita 

H1 111111 	11 1 10000089 63 



c) să  aib ă  acordul preaiabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul 
pentru reabilitare sau modernizare; 

d) s ă  initieze m ă suri privind actualizarea anexelor la Hotă rdrea Guvernului or. 540/2000, 
Cu modific ă rile $i complet ă rile ulterioare; 

e) să  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor 
ş i/sau acceselor la zona drumului; 

s ă  nu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere al capacit ă tii portante, fă ră  
acordul administratorului initial al drumului; 

g) s ă  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectomlui de drum, calendarul de 
executie a lucr ă rilor si obligatiile in vederea 

De asemenea, prin proiectul de hot ă rare este aprobat contractul de administrare ş i este 
imputernicit Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita s ă , semneze acest contract. 

Constatand ca sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Jude ţ ean Ialomita adoptarea hot ă rarii in forma ş i continutul 
prezentate in proiect. 

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redact at, 
Novae Ramona-Florentina 
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DIRECTIA DE ACHIZITII $1 PATRIMONIU 

RAPORT 
la proiectul de hot ă rfire privind predarea temporar ă  din administrarea Consiliului 
Judelean Ialomita in administrarea Consiliului Local al Comunei Gfirbovi a unui 

tronson din drumul judetean DJ 203B cuprins intre kilometri 7+215 — 13+079 ş i a unui 
tronson din drumul judetean DJ 2031 cuprins intre kilometri 39+814 — 42+791, situate 

pe raza U.A.T. Comuna Girbovi, in vederea realizArii proiectului 
"Amenajare ParcAri in Comuna Gfirbovi" 

Conform prevederilor Hot ă ră rii nr. '782 din 10 septembrie 2014 pentru 
modificarea anexelor la Hot ă ră rea Guvernului iu-. 540/2000 privind aprobarea 
incadră rii in categorii func ţ ionale a drumurilor publice ş i a drumurilor de 
utilitate privat ă  deschise circulatiei publice, in Anexa nr. 2.23 — reteaua de 
dnimuri judetene din judetul IALOMIŢ A, la numă rul 8 este prev ă zut traseul 
drumului jude ţ ean DJ 203B, jar la num ă rul 11 este prev ă zut traseul drumului 
judeţ ean DJ 2031, aflate in proprietatea public ă  a Judetului Ialomi ţ a ş i 
administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita. 

Aceste drumuri apar ţ in domeniului public al Judetului Ialomi ţ a conform 
Hotă rdrii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Ialomita, precum ş i al municipiilor, ora ş elor ş i comunelor din jude ţ ul 
Ialomita. 

in accep ţ iunea articolului 7 din Ordonan ţ a Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, se reglementeaz ă  "Drumurile de interes judetean 
fac parte din proprietatea publică  a judetului i cuprind drurnurile judetene, 
care asigură  legă tura intre: 

a) resedintele de judet cu municipiile, cu orasele, cu resedintele de 
comun ă , cu statiunile balneoetimaterice i turistice, cu porturile si 
aeroporturile, cu obiectivele itnportante legate de apă rarea fă rii yi 
cu obiectivele istorice irnportante; 

b) orase 	municipii, precum ş i intre acestea  i resedintele de 
cornună ; 

c) re,yedinfe de comun ă ." 
Urmare realiz ă rii că rţ iilor funciare nr. 21724 G'arbovi pentru DJ 2031 ş i nr. 

22172 Garbovi pentru DJ 203B, in baza art. 307 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie ş i inscriere in 
evidentele de cadastru ş i carte funciar ă  s-a atestat apartenenta la domeniul 

Consiliul Judeter lalomita 
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public jude ţ ean a intregii suprafe ţ e conexe drumului jude ţ ean situat intre 
imobilele adiacente in interiorul localit ăţ ilor. 

Primă ria Comunei Garbovi prin adresa nr. 6031 din 15.09.2021, a solicitat 
acordarea dreptului de administrare asupra tronsoanului 7+215 - 13+079 km ce 
traverseaz ă  interiorul localit ă tii a drumului jude ţ ean DJ 203B ş i a tronsonului 
39+814 — 42+791 km a drumului judetean DJ 2031, pe o perload ă  de 1 an in 
vederea efectu ă rii proiectului Amenaj are Parc ă ri in comuna Garbovi. 

Potrivit eviden ţ elor din că rtile funciare pentru aceste bunuri, se vor da in 
administrare temporar ă  lungimile totale aferente c ă rţ ii funciare nr. 22172 
Garbovi cu lungimea tronsonului de drum jude ţ ean de 7+215-13+079 km pentru 
drumul jude ţ ean DJ 203B ş i că rţ il funciare nr. 21724 Garbovi cu lungimea 
tronsonului de drum judetean de 39+814-42+791 km pentru drumul judetean DJ 
2031. 

Temeiul legal al acord ă rli acestui drept de administrare este reprezentat 
de prevederile art. 22'1 alin. (3) ş i urmă toarele din O.G. nr. 4311997 privind 
regimul drumurilor "Pentru realizarea de lucr ă ri de reabilitare sau modemizare, 
sectoarele de drum situate in intravilanul unor localit ă ti pot fi preluate temporar 
in administrarea autorit ăţ ilor administra ţ iei publice locale, la solicitarea 
acestora, cu acordul administratorului drumului." 

Administrarea bunurilor din domeniul public al Judetului Ialomita este 
atributul exclusiv al Consiliului Judetean Ialomi ţ a, care, prin hot ă rare poate 
dispune darea in administrare a bunurilor proprietate public ă , in conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu complet ă rile 
ultenoare. 

Predarea temporar ă  a celor două  tronsoane de drum jude ţ ean se va face pe 
bază  de proces - verbal de predare-primire, conditiile de administrare 
urmand a fi stabilite conform contractului de administrare cc se va 
incheia intre Jude ţul Ialomi ţ a prin Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a i Comuna 
Gdrbovi prin Consiliul Local Gârbovi. 

După  finalizarea lucr ă rilor de amenajare a parc ă rilor pe aceste tronsoane 
de drum jude ţ ean acestea vor reveni in domeniul public al jude ţ ului Ialomita ş i 
in administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita in baza unui proces verbal de 
predare-primire. 

Fiind indeplinite conditiile de legalitate, necesitate ş i de oportunitate, 
propun Consiliului Jude ţ ean Ialomita adoptarea hot ă'râni in forma ş i conţ inutul 
prezentate in proiect. 

Director executiv, 

Gheorghe PRO CA 



Prirnaria Garbovi 
judetul Ialonalta 

Str. PrimAriei, nr. 38 
purigidi 	ovi@yah o o.com  

Tel.: 0243 259 070 

JUDETUL IALOMITA 
RA  COMUNEI wiRBOVI 

Nr. 60$ 
Lun 

CATRE, 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Confoun O.G. 43/1997, art. 22, indice 1, din. 3, va solicit= darca in 
administrare a pcniunilor de dn2rnuri judetene, respectiv D.T203 B, de la kilometxul 
7+215, pana la kilometrul 13+079 siD.1203 1, de la kilonaetrul 39+814, pana la 
kilornetrul 42+791, in vederea efectuarii proiectului AMENAJARE PARCARI IN 
COMUNA GARBOV1, JUDETUL IALOMITA, pentru o perioada de 12 luni, 
conform calendarului de executie a lucrarilor din tabclul de rnal jAs: 

Denumire 
Luerari 

una —una III 	IV II 

III 

II 	1111111 
111111111111111 1111•1111111 ,, 

Luna V 
I 

Luna Luna 	Luna ME VI 	VIII IX 
111111 

IIIIIIIIIIII 

\ 
111111111 

Luna XII 

I 

0btinere A  
Autorizatii ± FICL 	, IsnFto+cmyrire 

LinuccerPaerrileoar 
FinRaelcizeaprteiaa si   
Parcarilor 

Cu deoseloit respect, 

Primar 
VASILEROP 
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