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PROIECT DE HOTA' RARE NR. 	 
privind transmiterea untli tronson de drum jude ţ ean din DJ 302 ciaprins intre km 27+721 — km 
28+600 situat pe raza U.A.T. Comuna Movili ţ a, aflat in domeniul public al Judeţ ului Ialomiţ a si 

administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, in adininistrarea Consiliului Local al Comunei 
Moviliţ a 

Consiliul Judetean Ialomita, 
AvAnd in vedere: 

Referatul de aprobare nr.0,29/A /2022 a  din 2.08.2022 al Presedintelui Consiliului 
Judetean Ialomita; 

- adresa nr. 3588/19.082022 transmis ă  de Primă ria Comunei Movilita; 
Examinand: 
- Anexa nr. 1 la Hot ă rdrea de Guvem nr. 135312001 privind atestarea domeniului public al 

judelului Ialomita, precum si al munieipiilor, ora ş elor ş i comunelor din judetul lalomi ţ a, cu modifleă rile 
complet ă ril e ulterioare; 

- Flotă rdrea Guvemului nr. '782/2014 pentru modificarea anexelor la Hot ă rdrea Guvemului nr. 
540/2000 privind aprobarea ineadr ă rii in categorii functionale a drumurilor publice ş i a drumurilor de 
utilitate privat ă  deschise eirculatiei publice; 

- Raportul de specialitate nr. nike  /2022 - 6 	din Mr  .08.2022 al Direetiei Achizi ţii i 
P atrimoni u ; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.08.2022 al Comisiei juridice, de diseiplin ă , drepturi, 
obligaţ ii i incompatibilită ti; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.08.2022 al Comisiei economica-financiar ă  i agricultur ă ; 

	

nr. 	/2022 - 	din 	.08.2022 al Comisiei de urbanism, ameriajarea teritoriului, 
dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 

În conformitate cu: 
prevederile art. 7, art. 22 ş i art. 22'1 aim. (3) ş i (4) din Ordonanta de Guvern nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), aim. 4 lit, a), art. 297 aim. (1) lit, a), art. 298 lit. b), art. 299 

ş i art. 300 din Ordonan ţ a de Urgentd 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. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

receptie ş i inscriere in evidentele de cadastTu ş i carte funciară , 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, 

LIOT 'ARA TE: 

Art.1 Se aprob ă  darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Movilita a unui tronson de 
drum judetean din DJ 302 cuprins intre km 27+721 — km 28+600 situat pe raza U.A.T. Comuna 
Movilita, aflat in domeniul public al Jude ţ ului Ialomita ş i administrarea Consiliului Judetean Ialomita, 
pentru o perioad ă  de 5 ani, in vederea inflint ă rii de piste de biciclete ( ş i alte vehicule eleetrice usoare), 
avand datele de identificare prev ă zute in Anexa nr. 1 la prezenta hot ă fare. 
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Art.2 (1) Consiliul Local al Comunei Movili ţ a va exercita dreptul de admintstrar_e, atribuitla 	 
art.1), in urm ă toarele condi ţ ii: 

a) s ă  utilizeze sectorul din dnimul judeţ ean DJ 302 atribuit in administrare conform destina ţ iei 
aeestuia; 

b) să  execute din surse financiare proprii sau atrase lucr ă ri de infiinţ are de piste de bicielete ( ş i 
alte vehicule electrice u ş oare) pe tronsonul men ţ ionat la art. 1); 

c) poate realiza lucr ă ri de reabilitare ş i modemizare cu respectarea condi ţ iilor prev ă zute la art. 
22"I alin. (4) din Ordonan ţ a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 

d) in litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instan ţă  titularul acestui drept va sta in 
flume propriu; 

e) in litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, titularul dreptului de 
administrare are obligatia s ă, arate instan ţ ei cine este titularul dreptului de proprietate; în cazul 
neindeplinirii acestei obligatii va suporta prejudiciile cauzate proprietarului bunului transmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat in unn ă toarele situa ţ ii: 
a) and nu sunt exercitate drepturile ş i indeplinite obligaţ íile transmise prin prezenta hot ă rdre; 
b) în cazul renunl ă rii titularului la acest drept; 
c) in cazul in care legea sau interesul public o impun; 
d) la momentu.1 expir ă rii termenului de 5 ani de la incheierea procesului verbal de predare 

preluare a tronsonului, on dup ă  caz, la data realiz ă rii lucr ă rilor de infiinţ are de piste de biciclete 	alte 
vehicule electrice u ş o are). 

Art.3 La expirarea perioadei prev ă zute la art. 1 bunul imobil revine de drept in administrarea 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a pe baz ă  de proces-verbal de predare-primire. 

Art.4 Predarea in administrare a bunului imobil prev ă zut la art. 1 se va realiza prin contract de 
administrare incheiat hate Jude ţ ul Ialomiţ a ş i Comuna Movili ţ a, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta 
hotă ră re. 

Art.5 Se imputemice ş te Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomi ţ a să  semneze contractul de 
administrare prev ă zut la art. 4. 

Art.6 Prezenta hot ă ră re se va comunica, prin grija Seeretarului General al Jude ţului Ialomi ţ a, 
spre ducere la indeplinire, direc ţ iilor de speeialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean Ialomi ţ a 
Consiliului Local al Comunei Movili ţ a i ,  spre ş tiinţă , Institutiei Prefectului — Jude ţ ul Ialomiţ a, urmă nd 
s ă  fie publicată  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Jude ţ ului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Jude ţ ului Ialomi ţ a 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd/Oc 

N.R.F. 
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Anexa nr. 1 
la Hoff-v..5'ra Consiliului Judetean IaIomita 

nr. 	din 	2022 

Datele de identificare ale buntilui imobil transmis temporar din 
administraxea Consiliului Judetean Talomita in administrarea Consiliului Local 

al Comunei Movilita in vederea infiint ă rii de piste de biciclete ( ş i alte vehicule electrice u ş oare) 

Nr.ert. Nr. 
inventar 

Cod 
elasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Valoare de 
inventar 
(lei) 

Anul 
dobă ndirii 

Situatia 
juridic ă . 

1 110106 1.3.7.2. 
Drum 
judetean DJ 
302 &orison 
km 27+721 — 
km 28+600 

Suprafat ă  
tronson 1.750 
mp, teren 
intravilan, 
numă r carte 
funciar ă  
21807, 
comuna 
Movilita, 
tronson 
km 27+721 — 
km 28+600 

600.020,33 
lei 
(evaluare 
dec. 2021) 

2001 
H.C.J. nr.47/ 
30.09.1999 
Carte 
funciar ă  nr. 
21807, 
Movilita 



Alma nr. 2 
la HotWrea Cotisiliului Jud*an Ialomita 

din 	2022 

CONTRACT DE ADMINISTRARE cadru  
a unui tronson de drum judetean din DJ 302 cuprins intre km 27 + 721 — km 28+600, situat 

pe raza U.A.T. Comuna Movili ţ a, aflat in domeniul public al Judetului Ialomita ş i 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consillului Local al 

Comunei Movilifa 

PARTILE:  

I. U.A.T. JUDETUL IALOMITA, prin Consiliul Judeţ ean Ialomita, cu sediul in municipiul 
Slobozia, Plata Revolutiei, nr.1, judetul talomi ţ a , reprezentat prin domnul Marian Pavel - Pre ş edintele 
Consiliului Judetean Ialotni ţ a, in calitate de proprietar/titular al dreptului de proprietate public ă  asupra 
drumurilor de interes judetean, pe de o parte, 

ş i  

II. U.A.T. COMUNA MOVILITA, prin Consiliul Local al Comunei Movilita, cu sediul in 
Comuna Movilita, str. Calea Bueuresti, nr. 99, Jude ţul Ialomi ţ a, reprezentat prin domnul Gaga loan - 
Primarul Comunei Movili ţ a, in calitate de administrator temporar, pe de alt ă  parte, 
in baza : 

Hotă ră rii Consiliului Judetean lalomi ţ a nr. 	12022 privind transrniterea unui tronson de 
drum jude ţ ean din DJ 302 cuprins 'nitre km 27 + 721 — km 28+600, situat pe raza U.A.T. 
Comuna Moviliţ a , aflat in domeniul public al Jude ţ ului Ialomita ş i administrarea Consiliului 
Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Movili ţ a; 

DHotă ră rii Consiliului Local al Comunei Movilita nr. 	12022 privind preluarea unui 
tronson de drum judetean din DJ 302 cuprins intre km 27+ 721 — km 28+600, situat pe raza 
U.A.T. Comuna Movili ţ a, aflat in domeniul public al Judetului Ialomi ţ a ş i adrninistrarea 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a, in administrarea Consiliului Local al Comunei Movili ţ a; 

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

prevederile art. 21 alin. 10, art.22 si ale art.22A1 alin.(3) ş i (4) din Ordonanţ a Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republican', cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

P ă rţ ile au 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 reprezinn transmiterea temporar ă  din administrarea 

Consiliului Judetean lalomita in administrarea Consiliului Local al Comunei Movili ţ a a unui tronson de 
drum judetean din DJ 302 cuprins intre km 27 + 721 — km 28+600, situat pe raza U.A.T. Comuna 
atestat in domeniul public al Judetului Ialomi ţ a in pozitia nr. 16, identificat cu CF 21807. 

1.2.- Transrniterea acestui tronson de drum judetean in administrarea temporar ă  a Consiliului Local 
al Comunei Movilita se face in vederea infiint ă rii de piste de biciclete 	alte vehicule usoare). 

2. Durata contractului de administrare 

2.1.- Darea in administrare temporar ă  a tronsonului de drum judetean din DJ 302 cuprins intro km 
27 + 721 — km 28+600, se face pe a 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 în administrarea 
Consillului Judetean Ialomita pe baz ă  de proces-verbal de predare-primire. 



2.2.- Prezentul contract intră  in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-primire a 
tronsonului prev ă zut la 2.1. La finalizarea luer ă rilor necesare realiz ă rii investitiilor pentru infiintarea de 
piste de bieiciete ( ş i alte vehicule ware), acesta se va preda prin proces-verbal de predare-primire. 

3.- DREPTURILE PARTILOR 

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

a) s ă  urmă reasc ă  indeplinirea obligaţ iilor asumate de c ă tre noul administrator, prin prezentul contract de 
administrate potrivit reglement ă rilor legale aplicabile; 
b) să  inspecteze drumul de interes local transmis in administrare, s ă  verifice stadiul ş i calitatea lucr ă rilor, 
precum si modul in care este satisfă cut interesul public prin realizarea acestor lucr ă ri; verificarea se va 
efectua cu notificarea prealabil ă ; 
c) să  participe prin reprezentanti desemnati, la procedurile de receptie a lucr ă rilor; 
d) să  ceară , prin reprezentantii desemnati in comisiile de receptie, la refacerea/suplimentarea unor lucr ă ri, 

atunci cand se constat ă  deficiente în executia lucr ă rilor. 

3.2.- Dre turile administratorului  tern'  orar Consiliul Local al Comunei Movili a 
Consiliul Local al Comunei Movilita are urm ă toarele drepturi: 

a) s ă  administreze in mod direct, pe riscul ş i pe ră spunderea sa, tronsonul de drum judetean preluat în 
administrare; 
b) s ă  efectueze pe cheltuiala sa cu respectarea legilor aplicabile din domeniu, lucr ă rile necesare in vederea 
realiz ă rii investitiilor pentru infiintarea de piste de biciclete ( ş i alte vehicule ware), care fac obiectul 
prezentului contract de administrare. 

4.- OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1- Obligatiile proprietarului -Consiliului Judeteau Ialomita 
Consiliul Judetean lalomita ,  în calitate de proprietar, are urm ă toarele obligatii: 

a) să  nu îl tulbure pe administrator in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de administrare; 
b)să  notifice administratorului aparitia oric ă ror imprejur ă ri de natur ă  s ă  aduc ă  atingere 
drepturilor/intereselor sale; 
c) să  fac ă  predarea tronsonului de drum, prin proc es-verbal de predare-primire, in terinen maxim de 10 zile 
lucr ă toare de la data adopt ă rii Hotă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	/ 	2022 ş i să  îl preia, prin 
proces-verbal, la data finaliz ă rii lucră rilor, impreun ă  cu valoarea lucr ă rilor realizate; 
d) s ă  asigure lucr ă rile de intretinere ş i reparatii, precum ş  desz ă pezirea sectorului de drum judetean dat In 
administrate. 

4.2- Obligatiile administratorului temporar - Consiliului Local al Comunei Movilita 
Consiliul Local al Comunei Movilita, în calitatea de administrator temporar al acestui drum, are 

urnnă toarele 
a) să  nu modifice traseul drumului ş i s ă  nu impun ă  restrictii de circulatie fă ră  acordul adrninistratorului 
initial al drumului; 
b) să  respecte normele de proiectare ş i de executie cel putin pentru categoria drumului care a fost preluat; 
c) s ă  aib ă  acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul pentru infiintarea de 
piste de biciclete 	alte vehicule u ş oare); 
d) să  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor ş i/sau acceselor 
la zona drumului; 
e) să  nu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere al capacit ă tii portante, fă rd acordul 
administratorului initial al drumului; 

s ă  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de executie a lucr ă rilor ş i 
obligaţ iile in vederea realiz ă rii; 



g) s ă  execute lucră rile ea urmare a acord ă rit dreptului de administrare in afara elementelor de drum 
modemizat, pe aliniarnentul din partea exterioar ă  a taluzului ş antului ş i limita propriet ă tilor ş i s ă  flu  

afecteze in niciun fel elementele modemizate ale drumulut, respectiv: parte earosabil ă , acostamente, ş anţ  
de p ă mant, elemente de semnalizare. 

5. incetarea contractului de administrare 
Prezentul contract inceteaza in urm ă toarele situatit: 

prin acordul p ă rtilor, prin incheierea unui act aditional semnat de par ţ i; 
b) prin renuntare, in situaţ ia in care administratorul temporar nu poate/nu realizeaz ă  lucră rile de infiinţ are 
a pistelor de biciclete 	alte vehicule u ş oare), intr-un termen de 5 ani; 
c) la expirarea duratei de 5 ani pentru care s-a stabilit dreptul de administrare; 
d) alte situa ţ ii 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 legate în vigoare. Nicio parte contractant ă , nu poate modifica in mod unilateral 
prezentul Contract de administrare. 

6.2. Prezentul Contract de administrare se completeaza cu legisla ţ ia in inaterie. 
6.3. Eventuatele divergente in derularea Contractului se solu ţ ioneaz ă  pe cale arniabil ă . in caz 

contrar divergen ţ ele se vor solu ţ iona de instan ţ ele competente. 
6.4. Forta majoră  exonereaza partite contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract. 

PROPRIETAR: 	 ADMINISTRATOR TEMPORAR: 

U.A.T. JUDETUL IALOMITA 	 U.A.T. COMUNA MOVILITA 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

reprezentat de: 	 MOVILITA 

Pmedinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

IOAN GOGA 
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Nr;2,2_0/tC /2022- C.- dine?  - ),2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotArfire privind transmiterea unui tronson de drum judetean din DJ 302 cuprins 
intre km 27+721 — km 28+600 situat pe raza U.A.T. Comuna Movilita, anal in domeniul public al 
Judetului Ialomita si administrarea Consiliului Judetean Ialomita, în administrarea Consiliului 

Local al Comunei Movilita 

Prin proieetul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea transmiterii unui tronson de drum 
judetean din DJ 302 cuprins intre km 27+721 — km 28+600 situat pc raza U.A•T. Comuna Movilita, aflat 
in domeniul public al Jude ţ ului Ialomita i administrarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a, in adrninistrarea 
Consiliului Local al Comunei Movilita, in vederea infiint ă rii de piste de biciclete ( ş i alte vehicule ware). 

Potrivit Hot ă ră rii Guvernului nr. 78272014 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 judetul 
Ialomi ţ a, la pozitia 16 este prev ă zut traseul drumului jude ţ ean DJ 302, drum care se afl ă  in proprietatea 
publică  a Tude ţ ului Ialomita ş i in administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Prin adresa nr. 3588/19.08.2022 Prim ă ria Comunei Movilita a solicitat darea in administrare a 
unui tronson de drum judetean din DJ 302 cuprins intre km 27+721 — km 28+600 situat pe raza U.A.T. 
Comuna Movilita, aflat in domeniul public al Jude ţ ului Ialomita i administrarea Consiliului Judetean 
Ialomiţ a, in administrarea Consiliului Local al Comunei Movili ţ a, pentru o perioad ă  de 5 ani, in vederea 
infiint ă rii de piste de biciclete alto vehicule ware). 

Temeiul juridic al solicită rii ii reprezint ă  prevederile art. 22 ş i 22A1 aim. (3) ş i (4) din Ordonanta 
Guvernului iii. 4371997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
care stipuleaz ă  c ă  în situatia realiz ă rii de lucră ri de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate 
in intravilanul unor localit ă ti pot fi preluate temporar in administrarea autorit ă tilor administratiei publico 
locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului dmmului. Autoritatea administra ţ iei publice 
locale care preia in administrate un sector de drum potrivit aim. (3) are obligatia respect ă rii urmă toarelor 
condi ţ ii: 

a) să  nu modifice traseul drumului ş i să  nu impună  restrietii de circula ţ ie far ă  acordul 
administratorului initial al drumului; 

b) să  respecte normele de proiectare ş i de executie cel pu ţ in 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  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor ş i/sau 
acceselor la zona drumului; 

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

să  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execu ţ ie a 
lucră rilor ş i obligaţ iile in vederea 



De asemenea, prin proiectul de hot ă rdre este aprobat contractul de administrare ş i este 
imputemicit Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita s ă  semneze nest contract. 

Constatând ca sunt indeptinite condi ţ iile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rdrii in forma ş i conţ inutul prezentate în proiect. 

PREgDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redact at 
Novae Ramona-Florentina 
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RAPORT 
la proiectul de hotiirAre privind transmiterea unui tronson de drum judelean din DJ 302 cuprins 

intre km 27+721 — km 28+600 situat pe raza U.A.T. Movili ţ a, aflat in domeniul public al Judeţ ului 
Ialomiţ a si administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in administrarea Consiliului Local al 

Comunei Movili ţ a 

Conform prevederilor Hot ă rarli nr.782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea anexelor la 
Hotă rarea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii func ţ ionale a drumurilor 
publice si a drumurilor de utilitate privat ă  deschise circulatiei public; in Artexa nr. 2.23- re ţ eaua de 

drumuri jude ţ ene din jude ţul Ialomi ţ a, la numă rul 16 este prev ă zut traseul drumului jude ţ ean DJ 302, 

aflate in proprietatea public ă  a Jude ţ ului Ialomi ţ a ş i in administrarea Consiliului Jude ţ ean 

În 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 si cuprind 

drumurile judetene , care asigură  legă tura intre: 
a) reş edinţ ele de judet cu municipiile, cu orasele, cu resedintele de comun ă , cu statiunile 

balneoclimaterice 	turistice, CU porturile ş i aeroporturile, cu obiectivele importante legate de 

apă rarea ţă rii ş i cu obiectivele istorice importante; 

b) orase ş i municipii, precum ş i intre acestea  i resedinţ ele de comund,. 

c) resedinte de comun ă ." 

Urmare a realiz ă rii c ă rţ ilor funciare nr. 21807 ş i nr. 21827 pentru DJ 302 Moviliţ a, in baza art.307 
din Orclinul A.N.C.P.I nr. 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recep ţ ie ş i inscriere in 

evidenţ ele de cadastru ş i carte funciar ă  s-a atestat apartenen ţ a la domeniul public jude ţ eart a intregii 

suprafe ţ e conexe drumurilor jude ţ ene situată  intre imobilele adiacente in interiorul 
Prim ă ria Comunei Movili ţ a prin adresa nr. 21741/2022-U din 19.08.2022, ne solicit ă  acordarea 

dreptului de administrare asupra tronsonului cuprins intre km 27+721 — km 28+600 cc traverscaz ă  
interiorul localit ăţ ii a drumului jude ţ ean DJ 302 pe o perioad ă  de 5 ani in vederea infiinţă rii de piste de 

biciclete (si alte vehicule electrice u ş oare) in comuna Movili ţ a, judeţ ul 



Avand in vedere faptul c ă , Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a are intocmite c ă r ţ ile funciare pentru aceste 
bunuri, se va da in administrare 

• tronsonul de drum judeţ ean cuprins intre km km 27+721 — km 28+600, suprafaţă  cc face parte 
integrant ă  din cartea funciara nr. 21807 aferent ă  drumului jude ţ ean DJ 302. 

Temeiul legal al acord ă rii acestui drept de administrare este reprezentat de prevederile art.22A1 
alin.(3) ş i urmă toarele din 0.G.nr. 43/1997 privind regimul drumurilor "Pentru realizarea de lucr ă ri de 
reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul unor localit ăţ i pot II preluate 
temporar in administrarea autorit ă tilor administratiei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 
administratorului drumului." 

Adrninistrarea bunurilor din domeniul public al Judetului Ialomita este atributul exclusiv al 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, care, prin hotă rare poate dispune darea in administrare a bunurilor 
proprietate public ă , in coformitate cu prevederile art.298 ş i ale art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu complet ă rile ulterioare, care cuprinde elemente prin care se constituie dreptul de 
administrare: "a) date de identificare a bunului care face obiectul d ă rii in administrare ş i valoarea de 
inventar a acestuia", anume: 

• DJ 302 - Limit ă  judeţ  Că lă raş i - Dr ă goie ş ti — Ro ş iori — Movilita — Dridu , Cu  numă r de inventar 
110106, valoarea in urma evalu ă rii este de 14.409.362,00 lei. 

Valoarea de inventar a tronsonului aferent c ă rţ ii funciare nr. 21807 km 27+721 — km 28+600 este 
de 600.020,33 lei. 

Lucră rile  cc  urmeaz ă  a se executa ca urmare a acord ă rii dreptului de administrare vor fi efectuate 
in afara elementelor de drum modemizat, pe aliniamentul din partea exterioar ă  a taluzului ş anţ ului 
limita propriet ăţ ilor ş i nu trebuie s ă  afecteze in niciun fel elementele modemizate ale drumului, respeetiv: 
parte carosabil ă , acostamente, ş ant de p ă mant, elemente de semnalizare. 

in urma finaliz ă rii lucră rilor de infiin ţ are de piste de biciclete 	alte vehicule electrice u ş oare) pc 
acest tronson de drum judeţ ean, acesta va reveni  în  domeniul public al judeţ ului Ialomita ş i in 
administrarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a in baza unui proces verbal de predare-primire. 

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



ROMÂNIA 
PRIMARIA COMUNEI MOVILITA 

JUDETUL IALOMITA 
Telefon: 0243 319 162 

e-mail: primariarnovivahoo.com  
Nr.3588/19.08.2022 

Consiliul judetean Ialomi ţ a 

Fit 	m 
Car."'c!Sq.. 	11,1 .,J 	r EP,14 V,  .0i'sdlf TA 

20, 	 c, 

Citre, 

Prin prezenta, v ă  aducem la cuno ş tint ă  C pe teritoriul comunei Movilita 
intention ă m s ă  Infiint ă m piste de biciclete( ş i alte vehicule electrice u ş oare) in 
aliniamentul drumului judetean DJ 302, de la km 27,721 la km 28,600 in intravilanul 
localită tii. 

Suprafata de la limita propriet ă tilor in asfalt are o lungime de 5,5 m, suficient 
pentru realizarea acestui obiectiv. 

Avă nd  în vedere prevederile art. 22^1 alin (3) ş i (4) din OUG 4311997 privind 
regimul drumurilor cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, v ă  solicită m darea in 
administrare a respectivului tronson pentru o perioad ă  de 5 ani in vederea realiz ă rii 
obiectivului de investitii. 

Vă  men ţ ionam c ă  această  solicitare comportă  urgenţă  intrucat intenţ ion ă m 
depunem un proiect pentru ob ţ inerea unei finanţă ri pentru această  investiţ ie prin Planul 
National de Redresare si Rezilient ă   

PRIMAR, 

GOGA IOAN 



Calendar investitii „ EXECUTIE Asigurarea infrastructurii pentru transport verde- Infiintare piste de bicidete(si aite vehicule 
electrice usoare) in Comuna Moviliţ a, judeitul Ialomita", depusei 711 cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 — Fondul local„ 

Documentaţ iile tehnico economice pentru realizarea obiectivul de investiţ ii Asigurarea infrastructurii pentru transport verde- Infiintare 
piste de biciclete( ş i alte vehicule electrice u ş oare) in Comuna Movilîţ ajudeţ ul Ialomita", depusa in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 

Fondul  local,, se vor elabora confoun H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare  i  continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţ ii finan ţ ate din fonduri pubhce, dup ă  cum urmeaz ă : 

Obiectiv de iavestitii Etapa I Etapa H Etapa III Etapa IV 

Durata Durata Durata Durata 

Asigurarea  Not. de 3 luni de le data - Achizitie ş i 3 luni de -Achizitie ş i 6 luni de la Achizitie 48 luni de la 
infrastructurii fundamentare adoptă rii HCL elaborare la elaborare fmalizarea ş i Executie finalizarea 
pentru Descrierea privind preluarea DALI - fmalizarea PAC, PTE etapei II Lucră ri etapei III 
transport surnară  a temporară  In Achizitie ş i etapei 1 -Achizţ ie ş i 
verde- 
Infiintare piste 
de biciclete(si 
alte vehicule 
electrice 
usoare) in 
Comuna 

investitiei administrarea CL 
Moviliţ a a unui 
tronson din 
Drumul Judetean 
(DJ 302) din 
domeniul public 
al Consiliului 

verificare 
telmic ă  
documentatie 

verificare 
tehnioc ă  
documentatie 

Movilita, 
judetul 

Judetean Ialomita 

Ialomita", 

Primar, 

Goga loan 
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