
Anexa  r, la Hot ă rarea Consiliului Judeean lalomita nr, 'er? /  44. 0  

Datele de identificare ale bunului imobil transmis temporar din 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita in administrarea Consiliului 
Local al Comunei Gheorghe Doja in vederea construirii de pisti biciclete 

Nr. 
crt. 

Nr. 
inventar 

Cod 
clasificare 

Denumirea 
bun ului 

Elernente de 
indentiticare 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

Anul 
dobandi 

rii 

Situatia 
Juridic ă  

1 110216 1.3.7.2. 

Drum 
judetean DJ 

306B Tronson 
km 4+746 — 
kin 6+627 

Suprafat ă  tronson = 
31.208,00 mp, teren 
intravilan, num ă r 

carte funciar ă  22344, 
comuna Gheorghe 
Doja, Tronson km 
4+746 — km 6+627 

1.222.105,28 
lei (evaluare 

dec. 2021) 

2001 
H.CJ. nr. 47/ 
30.09.1999 

Carte 
fun ciar ă  nr. 

22344 
Gheorghe 

Doja 



Anexa nr. 2 la Hotă rilrea Consiliului Judetean nr. kr 09-°  

CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru  
a unui tronson din drumul judetean DJ 306B cuprins intre DJ 306B cuprins intre km 4+746—Km 

6+627, situat pe raza U.A.T. Comuna Gheorghe Doja, aflat in domeniul public al Judetului 
Ialomi ţ a ş i aclministrarea Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local at 

Comunei Gheorghe Doja, situat pe raza U.A.T. Comuna Gheorghe Doja, aflat in domeniul public 
al Judetului Ialomita ş i administrarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a, in administrarea Consiliului 

Local al Comunei Gheorghe Doj a, in vederea realiz ă rii unor investitii pentru construirea unei piste 
de biciclete i alte lucr ă ri de amenajare a amprizei drumului 

PARTILE:  

I. U.A.T. JUDEŢ UL IALOMIŢ A, prin Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, cu sediul in municipiul 
Slobozia, Pia ţ a Revolu ţ iei, nr.1, jude ţ ul lalomi ţ a, reprezentat prin domnul Marian Pavel - Pre ş edintele 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi 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 GHEORGHE DOJA, prin Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doj a, cu 
sediul în Comuna Gheorghe Doja, str. Gr ă diniţ ei, nr. 15, Jude ţ ul lalomiţ a, reprezentat prin domnul Curelea 
Ion - Primarul Comunei Gheorghe Doja, in calitate de administrator temporar, pe de alt ă  parte, 
in baza : 

Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a rir. 	/2022 privind transmiterea unui tronson din 
drumul jude ţ ean DJ 306B cuprins intre km 4+746—Km 6+627, situat pe raza 
Comuna Gheorghe Doja, aflat in domeniul public al Jude ţului Ialomi ţ a ş i administrarea 
Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, in administrarea Consiliului Local al Comunei Gheorghe 
Doj a; 
Hotă ră rii Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doj a nr. 	/2022 privind aprobarea 
transmiterii unui tronson din drumul jude ţ ean DJ 306B cuprins intre km 4+746—Km 6+627, 
situat pe raza U.A.T. Comuna Gheorghe Doj a, aflat in domeniul public al Jude ţului Ialomi ţ a 
ş i administrarea Consiliului Jude ţean lalomi ţ a, in administrarea Consiliului Local al 
Cornunei Gheorghe Doj a,; 

prevederile art.867, ale art.868 din Legea nr.287/2009 privind Cock! Civil, republicat ă  Cu 
modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

D prevederile art. 21 aim. 10, art.22 ş i ale art.22A1 alin.(3) ş i (4) din Ordonan ţ a Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul druinurilor, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare. 

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



1. Ohiectul contractului de administrare 
1.1. - Obiectul prezentului contract îl reprezint ă  transmiterea temporar ă  din administrarea Consiliului 
Judetean lalomi ţ a in administrarea Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja a unui tronson din drumul 
judetean DJ 306B cuprins intre DJ 306B cuprins intre km 4+746—Km 6+627, situat pe raza U.A.T. Comma 
Gheorghe Doja, aflat in domeniul public al Judetului Ialomi ţ a i administrarea Consiliului Judetean 
Ialomiţ a, in administrarea Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja„ situat pe raza U.A,t Comma 
Gheorghe Doja, in vederea realiz ă rii unor investitii pentm construirea unei piste de biciclete ş i alte lucr ă ri 
de amenaj are a amprizei drumului (construirea de spa ţ il verzi ş i alei pietonale) avdnd o lungime de 1,881 
km. 

1.2.- Transnaiterea acestui tronsoan de drum judetean in administrarea temporar ă  a Consiliului Local al 
Comunei Gheorghe Doja se face in vederea realiz ă rii unor investi ţ ii in amenajarea amprizei drumului, 
respectiv construirea unei piste de biciclete si amenajare spa ţ ii verzi ş i alei pietonale, 

2. Durata contractului de administrate  

2.1.- Darea  în administrare temporar ă  a tronsonului din drumurile jude ţ ene DJ 306B, se face pe o perioad ă  
de 5 ani care incepe s ă  curg ă  de la incheierea procesului verbal de predare-primire. La expirarea acestei 
perioade bunul imobil revine de drept in administrarea Consiliului fudetean 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 tronsonului 
de drum judetean. La finalizarea lucr ă rilor necesare realiz ă rii investitiilor in amenajarea amprizei drumului, 
acesta se va preda prin proces-verbal de predare-primire. 

3.- DREPTUR1LE PARTILOR 

3.1- Drepturile proprietarului: Consiliul Judetean Ialomita  
Consiliul Judetean Ialomita are urm ă toarele drepturi: 

a) s ă  urmă reasc ă  indeplinirea obligatiflor asumate de c ă tre noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare potrivit reglement ă rilor legale aplicabile; 

b) să  inspecteze dnimurile de interes local transmise in administrare, s ă  verifice stadiul si calitatea 
lucră rilor, precum ş i modul in care este satisfă cut interesul public prin realizarea ace stor 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) să  cear ă , prin reprezentantii desemnati in comisiile de receptie, la refacereaisuplimentarea unor lucr ă ri, 

atunci Cand se constat ă  deficiente in executia lucr ă rilor. 

3.2.- Drepturile administratorului temporar Consiliul Local al Comunei Gheorghe Dojo. 
Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja are urm ă toarele drepturi: 
a) s ă  administreze in mod direct, pe riscul si pe r ă spunderea sa, tronsonul de drum jude ţ ean preluat 

in administrare; 
b) s ă  efectueze pe cheltuiala sa cu respectarea legilor aplicabile din domeniu, lucr ă rile necesare  în  

vederea realiz ă rii investitillor pentru amenajarea amprizei drumului, respectiv construirea pistei de 
bieiclete, amenaj area de spatii verzi i alei pietonale, care fac obiectul prezentului contract de 
administrare. 



4.- OBLIGAŢ IILE PXRTILOR 

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

a) s ă  nu ii tulbure pe administrator in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de adrninistrare; 
b) să  notifice administratomlui apari ţ ia oric ă ror imprejur ă ri de natur ă  s ă  aduc ă  atingere 

drepturilor/intereselor sale; 
c) s ă  fad predarea tronsonului de drum, prin proces-verbal de predare-primire, in termen maxim de 10 zile 

lucră toare de la data adopt ă rii Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. / 2022 ş i s ă  le preia, 
prin proces-verbal, la data finaliz ă rii lucră rilor, impreună  cu valoarea luer ă rilor realizate; 

d) să  asigure lucră rile de intretinere ş i de desz ăpezire a drumului jude ţ ean DJ 306B, inclusiv pe tronsonul 
dat in administrare temporar ă  Consiliului Local al Cornunei Gheorghe Doja, pe durata prezentului 
contract. 

4.2- Obligatiile administratorului temporar - Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja  
Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja, in calitatea de administrator temporar al acestui tronson de 

drum, are urm ă toarele obligatii: 

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

b) s ă  respecte normele de proiectare ş i de executie eel pu ţ in pentru categoria drumului care a fost preluat; 
c) să  aib ă  acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul pentra amenajarea 

arnprizei drumului ; 
e) s ă  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autoriz area 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 
administratomlui initial al drumului; 

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

5. Incetarea contractuluti de administrare  

Prezentul contract inceteaz ă  în urmă toarele 
a) prin acordul p ă rtilor, prin incheicrea unui act adi ţ ional sernnat de p ă rti; 
b) prin renuntare, in situatia in care administratorul temporar nu poate/nu realizeaz ă  lucră rile de realizare 
amenajare a amprizei drumului, intr-un tennen de 5 ani; 
c) la expirarea duratei de 5 ani pentru care s-a stabilit dreptul de administrare; 
d) alto situa ţ ii prev ă zute de lege. 

6. Alte clauze 

6.1. Prezentut Contract de administrare se poate modifica prin acte aditionale semnate de c ă tre p ă rti, cu 
respectarea normelor legate în vigoare. Nicio parte contractant ă , nu poate modifica in mod unilateral 
prezentul Contract de administrare. 

6.2. Prezentul Contract de adrninistrare se completeaz ă  cu legislatia in materie. 

6.3. Eventualele diverge* in derularea Contractului se solutioneaz ă  pe cale amiabil ă . În caz contrar 
divergentele se vor solutiona de instantele competente. 



6.4. Forţ a majoră  exonereaz ă  p ă rtile contractante de indeplinirea obliga ţ iilor asumate prin prezental 
contract. 

PROPRIETAR: 	 ADMINISTRATOR TEMPORAR: 

U.A.T. JUDETUL IALOMITA 	 U.A.T. COMUNA GHEORGHE DOJA 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

reprezentat de: 	 GHEORGHE DOJA 

Pre ş edinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

CURELEA ION 
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