
Anexa nr. 1 la Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 	/  p2 3. 9..? 

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

Local at Comunei Garbovi in vederea realiz ă rli proiectului 
"Amenajare Parcari în Comuna Girbovi" 

Nr. 
crt. 

Cod 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 
inventar 
(euro) 

Anul 
dob ă ndiri 

i 

Situatia 
Juridic ă  

1 1.3.7.2. Drum judetean 
DJ 20313 

Tronson km 
7+215 — 
13+079 

Suprafatd. tronsou — 
112,533,00 mp, teren 

intravilan/extravilan, num ă r 
carte funciar ă  22172, comuna 
Gdrbovi, Tronson km 7+215 — 

km 13+079 

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

Carte foulard. nr. 
22172 Gdrbovi 

2 1.3.7.2. Drum judetean 
DJ 2031 

Tronson km 
39+814 - 
42+791 

Suprafat ă  tronson = 57.958,00 
nip, teren intravilan/extravilan, 

numdr carte funciard 21724, 
comuna Gdrbovi, Tronson km 

39+814- 42+791 

1.355.100,00 2001 /ICJ or. 471 
30.09.1999 

Carte funeiard or. 
21724 Gdrbovi 



Anexa nr. 2 la Hot ă rfirea Consiliului Judetean nr. #/I" O9. 2°  2/ 

CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru  
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 realizarii proiectului Amenajare ParcAri in Comuna GArbovi 

PARTILE:  
I. U.A.T. JUDETUL IALOMITA, prin Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a, cu sediul in municipiul 

Slobozia, Pia ţ a Revolutiei, nr.1, jude ţ ul Ialomi ţ a, reprezentat prin domnul Marian Pavel - Pre ş edintele 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a, în calitate de proprietar/titular al dreptului de proprietate publicA asupra 
drumurilor de interes jude ţ ean, pe de o parte, 

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

Garbovi, str, Primă riei, nr. 38, Jude ţ ul Ialomi ţ a, reprezentat prin dornnul Popa Vasile Primarul 
Comunei Garbovi„ in calitate de administrator temporar, pe de aka parte, 

in baza : 
Hot ă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	/2021 privind predarea temporar ă  din 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita in administrarea Consiliului Local at 
Cornunei Garbovi a unui tronson din drumul judetean DJ 203B cuprins 'nitre 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 Gă rbovi, în vederea realiz ă rii proiectului "Amenajare 
Parc ă ri in Comuna Garbovi"; 

Hotă rarii Consiliului Local al Comunei Garbovi nr. 	/2021 privind aprob area 
preluă rii temporare din administrarea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a in administrarea 
Consiliului Local al Comunei Garbovi a unui tronson din drumul judetean DJ 203B 
cuprins intro 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 Garbovi, in vederea realiz ă rii 
proiectului Arnenajare Parcdri in Comuna Garbovi; 

A prevederile art.867, ale art.868 din Legea ru- .287/2009 privind Codul Civil, republican cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

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

Pă rţ ile  an convenit s ă  incheie prezentul CONTRACT DE ADM1NISTRARE, prin care 
stabilesc urm ă toarele: 

1. Obiectul contractului de administrare  
1.1. Obiectul prezentului contract îl reprezint ă  transmiterea temporar ă  din administrarea Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a in administrarea Consiliului Local al Comunei Garbovi a unui tronson din drumul 
judeţ ean DJ 203B cuprins intro km 7+215 — 13+079 ş i a unui tronson din drumul judetean DJ 2031 
cuprins intro km 39+814 — 42+791, situate pe raza U.A.T. Comuna Garbovi, atestate in domeniul 
public al Tudeţ ului Ialomita la pozi ţ ia nr. 37 i nr. 40 , identificate cu CF 22172 Garbovi, avand o 
lungime de 5,864 km ş i CF 22724 Garbovi, avand o lungime de 2,977 km. 

1.2.- Transmiterea acestor tronsoane de drum judetean in administrarea temporard a Consiliului Local al 
Cornunei Garbovi se face in vederea realiz ă rii proiectului "Amenajare Parc ă ri in Comuna Garbovi". 



2. Durata contractului de administrare 

2.1.- Darea in administrare temporar ă  a color dou ă  tronsoane din drumurile jude ţ ene DJ 203B, respectiv 
DJ 2011 se face pe o perioad ă  de 12 luni care incepe sd curg ă  de la incheierea procesului verbal de 
predare-primire. La expirarea acestei perioade bunurile imobile revin de drept in adrninistrarea 
Consiliului Judetean Ialomita pe baz ă  de proces-verbal do predare-primire. 

2.2.- Prezental contract intr ă  in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-primire a celor 
două  tronsoane de drum jude ţ ean. La finalizarea lucr ă rilor necesare realiz ă rii proiectului "Amenajare 
Pare ă ri în Comuna Garbovi", aeestea se vor preda prin proces-verbal de predare-primire, 

3.- DREPTUR1LE PikRTILOR 

3.1- Drepturile proprietarului: Consiliul Judetean Ialornita 
Consiliul Jude ţ ean Ialomita are urm ă toarele drepturi: 

a) să  urmdreased indeplinirea obliga ţ iilor asumate de dare noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare potrivit reglement ă rilor legale aplicabile; 

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

c) s ă  participe prin reprezentanti desemnati, la procedurile de receptie a lucr ă rilor; 
d) s ă  cear ă , prin reprezentan ţ ii desemnati in cornisiile de receptie, la refacerea/suplimentarea unor luer ă ri, 

atunci eand se constat ă  deficien ţ e in executia lucr ă rilor. 

3.2.- Drepturile administratorului ternporar Consiliul Local al Comunei Girbovi  
Consiliul Local al Comunei Garbovi are um ă toarele drepturi: 
a) s ă  administreze in mod direct, pe riscul ş i pe r ă spunderea sa, tronsoanele de drum judetean 

preluate in administrare; 
b) să  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 Garbovi" pe drumurile judetene care 
fac obiectul prezentului contract de administrare. 

4.- OBLIGATIILE PÂRTILOR 

4.1- OH atillepropretaru[ ui eonsiliului 
Consiliul .Tudetean Ialomi ţ a , in calitate de proprietar, are unn ă toarele obligatii: 

a) s ă  nu îl tulbure pc administrator in exereitiul drepturilor rez -ultate din prezentul contract de 
administrare; 

b) să  notifice administratorului apari ţ ia orică ror imprejur ă ri de natur ă  sd aduc ă  atingere 
drepturilor/intereselor sale; 

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

4.2- Obli2atiile administratorului temporar - Consiliului Local al Comunei Gfirbovi  
Consiliul Local al Comunei Garbovi, in calitatea de administrator temporar al acestor drumuri, are 

urmdtoarele 

a) s ă  nu modifice traseul drumului ş i să  nu impun ă  restrictii de circulatie fă ră  acordul administratorutui 
initial al drumului; 

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

sau modernizare; 



d) s ă  initieze mă suri privind actualizarea anexelor la Hot ă ră rea Guvernului nr. 540/2000, cu modific ă rile 
ş i completă 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 ăţ ii portante, fă ră  acordul 
administrato ţului initial al drumului; 

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

5. Ineetarea contractultd de administrare 

Prezentul contract incetcaz ă  in urm ă toarele situa ţ ii: 
a) prin aeordul p ă rtilor, prin incheierea unui act adi ţ ional sernnat de p ă rti; 
b) prin renuntare, in situa ţ ia in care administratorul ternporar nu poate/nu realizeaz ă  lucră rile de realizare 
"Amenajare Parc ă ri in Comuna Garbovi", intr-un termen de 12 luni. 
c) alte situatii prev ă zute de loge. 

6. Alte clautze 

6.1. Prezentul Contract de administrare se poate modifica prin acte aditionale senmate de c ă tre p ă rţ i, Cu 
respectarea normelor legale in vigoare. Nicio parte contractant ă , nu poate rnodifica in mod unilateral 
prezentul Contract de administrare. 

6.2. Prezentul Contract do administrare se completeaz ă  cu legislatia in materie. 

6.3. Eventualele divergente in derularea Contractului se solutioneaz ă  pe cab e amiabil ă . in caz contrar 
divergentele se vor solutiona de instantele competente. 

6.4. Forta major ă  exonereaz ă  *tile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract. 

PROPRIETAR: 	 ADMINISTRATOR TEMPORAR: 

U.A.T. JUDETUL IALOMITA 	 U.A.T. COMUNA GÂRBOVI 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

reprezentat de: 	 GARBOVI 

Pre ş edinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

POPA VASILE 
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