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PROTECT DE HOTikR1RE NR. 
privind transrniterea unor tronsoane de drum jude ţ ean din DJ 203B cuprinse intre km 0+011 — 
km 0+198 ş i km 0+220 — km 1+127 situate pe raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate in domeniul 
public at Jude ţ ului Ialomiţ a i administrarea Consiliului Judefean Ialomi ţ a, in administrarea 

Consiliului Local al Comunei Manasia 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a, 
Având in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 91/4 Ł29-X. /2022 - 	 din 46 .09.2022 al Pre ş edintelui Consiliului 

Jude ţ ean Ialomita; 
- adresa nr. 5880/07.09.2022 transmis ă  de Primă ria Comunei Manasia; 
Examină nd: 
- Anexa nr. 1 la Hot ă rdrea de Guvem nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 

judetului Ia1omiţ i, precum ş i al municipiilor, oraş elor i comunelor din judetul Ialomita, cu modific ă rile 
ş i complet ă rile ulterioare; 

- Hotă rkea Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotă rdrea Guvemului nr. 
540/2000 privind aprobarea ineadr ă rii in categorii functionale a drumurilor publice ş i a drumurilor de 
utilitate privată  deschise circulatiei publice; 

- Raportul de specialitate nr. Dt*/012022 - C-  din 	.09.2022 al Directiei Achizi ţ ii 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 	/2022 - 
obligaţ ii  i incompatibilită ti; 

- Avizul nr. 	/2022 
- Avizul nr. 	/2022 - 

HOTAR Ă $TE: 

Art.1 Sc aprob ă  darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia a unor tronsoane 
de drum judetean din DJ 203B cuprinse intre km 0+011 — km 0+198 ş i km 0+220 — km 1+127, situate 
pe raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate în dorneniul public al Jude ţ ului Ialomita ş i administrarea 
Consiliului Judetean Ialomita, pentru o perioad ă  de 6 luni, in vederea realiz ă rii obiectivului de investitii 
"Reparatii eurente trotuar Calea Br ă ilei", având datele de identificare prev ă zute in Anexa nr. 1 la 
prezenta hot ă rdre. 

Cod FP -07-06, ed.2 vers.1 

din 	.09.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

din 	.09.2022 al Comisiei economica-financiar ă  i agricultur ă ; 
din 	.09.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 
In conformitate cu: 
- prevederile art. 7, art. 22 §i art. 22'1 aim. (3) ş i (4) din Ordonanta de Guvem nr. 43/1997 

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

ş i art. 300 din Ordonanţ a de Urge* a Guvemului 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.1. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

receptie ş i inscriere în evldentele de cadastru ş i carte funciar ă , 
In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgent ă  a Gu.vemului nr. 57/2019 privind 

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



Art.2 (1) Consiliul Local al Comunei Manasia va exercita dreptul de administrare, atribuit la 
art.1), in urmă toarele condi ţ ii: 

a) să  utilizeze sectoarele din drumul jude ţ ean DJ 203B atribuite in administrare conform 
destinaţ iei acestora; 

b) să  execute din surse financiare proprii lucr ă rile in vederea realiz ă rii obiectivului de investi ţ ii 
"Repara ţ ii curente trotuar Calea Br ă ilei"pe tronsoanele men ţ ionate la art. 1); 

c) poate realiza lucr ă ri de reabilitare ş i modernizare cu respectarea condi ţ iilor prevă zute la art, 
22^1 alin. (4) din Ordonan ţ a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modifică rile ş i 
completă rile ulterioare; 

d) in litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanţă  titularul acestui drept va sta in 
nume propriu; 

e) in  litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor transmise, titularul dreptului de 
administrare are obligaţ ia s ă  arate instan ţ ei cine este titularul dreptului de proprietate; in cazul 
neîndeplinirii acestei obligaţ ii va suporta prejudiciile cauzate proprietarului bunurilor transmise. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat in urmă toarele situa ţ ii: 
a) când nu sunt exercitate drepturile ş i îndeplinite obliga ţ iile transmise prin prezenta hot ă râre; 
b) in cazul renun ţă rii titularului la acest drept; 
c) in cazul in care legea sau interesul public o impun; 
d) la momentul expir ă rii termenului de 6  luni de la încheierea procesului verbal de predare 

preluare a tronsoanelor, on dup ă  caz, la data realiz ă rii lucră rilor de reparaţ ii eurente trotuar. 

Art.3 La expirarea perioadei prev ă zute la art. 1 bunurile imobile revin 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 bunurilor imobile prev ă zute la art. 1 se va realiza prin contract 
de administrare încheiat între Jude ţ ul Ialomi ţ a ş i Comuna Manasia, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta 
hot ă râre. 

Art.5 Se împuternice ş te Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a să  semneze contractul de 
administrare prev ă zut la art. 4. 

Art.6 Prezenta hot ă râre se va comunica, prin grija Secretarului General al Jude ţului Ialomi ţ a, 
spre ducere la îndeplinire, direc ţ iilor de specialitate implicate din eadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i 
Consiliului Local al Comunei Manasia ş i, spre ş tiinţă , Instituţ iei Prefectului Jude ţ ul Ialomi ţ a, urinând 
s ă  fie publicată  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţului". 

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului Ialomiţ a 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd/Oc 
N, R. F. 
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Anexa nr.1 
la Hotă r ă rea CJ lalomita nr. 	din 	2022 

Datele de identificare ale bunului imobil transmis temporar din 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita in administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia in 

vederea realiză rii obiectivului de investitii „Reparatii curente trotuar Calea Br ă ilei" 

Nr.ert. Nr. 
inventar 

Cod 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Valoare de 
inventar 
(lei) 

Anul 
dob ăndirii 

Situaţ ia 
juridic ă  

1 110098 1.3.7.2. 
Drum 
judetean DJ 
203B 
tronson 
km 0+011 - 
km 0+198 

Suprafată  
tronson 
3.191,00 mp, 
teren 
intravilan, 
numă r carte 
funciară  
21931, 
comuna 
Manasia, 
tronson 
km 0+011 - 
km 0+198 

127.431,75 
lei 
(evaluare 
dec.2021) 

2001 
H.C.J. nr.47/ 
30.09.1999 
Carte 
funciar ă  nr. 
21931, 
Manasia 

2 110098 1.3.7.2. 
Drum 
judeţ ean DJ 
203B 
km 0+220 - 
km 1+127 

Suprafat ă  
tronson 
17.756,00 mp, 
teren 
intravilan, 
numă r carte 
funciar ă . 
21933, 
comuna 
Manasia, 
tronson 
km 0+220 - 
km 1+127 

618.078,05 
lei 
(evaluare 
dec.2021) 

2001 
H.C.J. nr.471 
30.09.1999 
Carte 
funciar ă  nr. 
21933, 
Ma.nasia 



Anexa nr.2 
la Hot ă rarea CJ Ialomi ţ a nr. 	din 	2022 

CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru  
a unor tronsoane de drum jude ţ ean din DJ 203B cuprinse intre km 0+011 — km 0+198 si km 

0+220 — km 1+127, situate pc raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate in domeniul public al 
Jude ţ ului Ialomi ţ a si administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in administrarea 

Consiliului Local al ComuneilVlanasia 

PIRŢ ILE:  

I. U.A.T. JUDEŢ UL IALOMIŢ A, prin Consiliul Jude ţ ean ralomi ţ a, cu sediul In municipiul 
Slobozia, Pia ţ a Revolu ţ iei, nr.1, jude ţ ul Ialomi ţ a, reprezentat prin domnul Marian Pavel - Pre ş edintele 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, in calitate de proprietar/titular al dreptului de proprietate public ă  asupra 
drumurilor de interes jude ţ ean, pe de o part; 

qi 

IL U.A.T. COMITNA MANASIA, prin Consiliul Local al Comunei Manasia, cu sediul in Comuna 
Manasia, str. Biserica Veche, nr. 1, Jude ţul Ialomiţ a, reprezentat prin domnul Veihemer Alexandni 
Primarul Comunei Manasia, in calitate de administrator temporar, pe de alt ă  part; 

in baza : 
DHot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	/2022 privind transmiterea unor tronsoane de 

drum judeţ ean din DJ 203B cuprinse intre km 0+011 — km 0+198 ş i km 0+220 — km 1+127 
situate pe raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate în domeniul public al Jude ţ ului Ialomiţ a 
administrarea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, in administrarea Consiliului Local al Comunei 
Manasia; 

DHot ă ră rii Consiliului Local al Comunei Manasia nr. 	/2022 privind preluarea unor 
tronsoane de drum judeţ ean din DJ 203B cuprinse Intre km 0+011 — km 0+198 ş i km 0+220 
— km 1+127 situate pe raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate in domeniul public al Jude ţ ului 
Ialomi ţ a i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, In administrarea Consiliului Local al 
Comunei Manasia; 

D 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 ann. 10, art.22 ş i ale art.22^1 alin.(3) ş i (4) din Ordonanţ a Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile i completă rile ulterioare. 

P ă rţ ile 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 administrarea 

Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a in administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia a unor tronsoane de 
drum judeţ ean din DJ 203B cuprinse intre km 0+011 — km 0+198 ş i km 0+220 — km 1+127, situate pe raza 
U.A.T. Comuna Manasia, atestate in domeniul public al Jude ţului Ialomi ţ a la pozi ţ ia nr. 8 ş i identificate 
cu CF 21931 ş i CF 21933. 

1.2.- Transmiterea acestor tronsoane de drum judeţ ean in administrarea temporar ă  a Consiliului 
Local al Comunei Manasia se face in vederea realiz ă rii unor investi ţ ii in amenajarea amprizei drumului, 
respectiv repara ţ ii curente trotuar Calea Br ă ilei. 

2. Durata contractului de administrare 

2.1.- Darea in administrare temporar ă  a tronsoanelor de drum jude ţ ean din DJ 203B cuprinse intre 
km 0+011 — km 0+198 ş i km 0+220 — km 1+127, se face pe o perioad ă  de 6 luni, care Incepe s ă  curgă  de 



la inenelerea procesulut verbal (Le prenare-prinure. La expirarea acestei perioade bunurile mobile revin de 
drept in administrarea Consiliului Judetean lalomita pe baz ă  de proces-verbal de predare-prirnire. 

2.2.- Prezentul contract intr ă  in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-primire a 
tronsoanelor prev ă zute la 2.1. 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.- DREPTURILE PARTILOR 

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

a) să  urmă reasc ă  indeplinirea obligatiilor asumate de c ă tre noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare 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 ş i modul in care este satisfă cut 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 reprezentantii desemnati  în comisiile de receptie, la refacerea/suplimentarea unor lucr ă ri, 

atunci c ă nd se constat ă  deficiente in executia lucr ă rilor. 

3.2.- Drepturile administratorului temporar - Consiliul Local al Comunel Manasia 
Consiliul Local al Comunei Manasia are urm ă toarele drepturi: 

a) să  administreze in mod direct, pe riscul ş i pe ră spunderea sa, tronsoanele de drum judetean preluate in 
administrare; 
b) să  efectueze pe cheltuiala sa cu respectarea legilor aplicabile din domeniu, lucră rile necesare in vederea 
realiză rii investitiilor pentru amenaj area anaprizei drumului judetean, respectiv reparatii curente trotuar 
Calea Br ă ilei, care fac obiectul prezentului contract de administrare. 

4.- OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1- Obligatiile proprietarului -Consi Halal Judetean Ialomita  
Consiliul Judetean Ialomita , in calitate de proprietar, are urm ă toarele obligatii: 

a) să  nu il 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  să  aduc ă  atingere 
drepturilor/intereselor sale; 
c) să  fac ă  predarea tronsoanelor de drum, prin proces-verbal de predare-primire, in termen maxim de 10 
zile lucră toare de la data adopt ă rii Hotă 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 lucr ă rilor realizate; 
d) s ă  asigure lucr ă rile de intretinere i reparatii, precum ş i desz ă pezirea sectoarelor de drum judetean date 
în administrare. 

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

urmă toarele 
a) să  nu modifice traseul drumului ş i s ă  nu impună  restrictii de circulatie 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 amenajarea 
amprizei drumului; 
d) s ă  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 ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 
1) s ă  prezinte, odată  cu propunerea de preluare a sectoarelor de drum, calendarul de executie a lucr ă rilor ş i 
obligatiile in vederea realiz ă rii. 



5. Incetarea contractutui de administrare  

Prezentul contract inceteaz ă  in urMă toarele situa ţ ii: 
a) prin acordul p ă rtilor, prin incheierea unui act adiţ ional semnat de p ă rti; 
b) prin renuntare,  în situatia in care administratorul temporar nu poate/nu realizeaz ă  lucră rile de repara ţ ii 
curente trotuar, intr-un temen de 6 luni; 
c) la expirarea duratei de 6 luni pentru care s-a stabilit dreptul de administrare; 
d) alte situa ţ ii prevă zute de lee. 

6. Alte clauze 

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

6.2. Prezentul Contract de administrare se completeaz ă  cu legislatia in materie. 
6,3. Eventualele divergente in derularea Contractului se solu ţ ioneaz ă  pe cale amiabil ă . În caz 

contrar clivergentele Sc vor solutiona de instantele competente. 
6.4. Forta major ă  exonereaz ă  p ă rtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract. 

PROPRIETAR: 	 ADMINISTRATOR TEMPORAR: 

U.A.T. JUDETUL IALOMITA 	 U.A.T. COMUNA MANASIA 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

rep  rezentat de: 	 1VIANASIA 

Presedinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

VEMEMER ALEXANDRU 
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Nr.  25,017- /2022- S din (C, CY,  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă llre privind transmiterea unor tronsoane de drum judetean din DJ 203B 
cuprinse intre km 0+011 — km 0+198 si km 0+220 — km 1+127 situate pe raza U.A.T. Comuna 

Manasia, aflate in domeniul public al Judetului Ialomita ş i administrarea Consiliului Judetean 
Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia 

Prin proieetul de hotă ră re supus dezbaterii se propune aprobarea transmiterii unor tronsoane de 
drum jude ţ ean din DJ 203B euprinse intre km 0+011 — km 0+198 ş i km 0+220 — km 1+127 situate pe 
raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate in domeniul public al Judetului Ialomita ş i administrarea Consiliului 
Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, in vederea realiz ă rii 
obieetivului de investitii "Reparatii curente trotuar Calea Br ă ilei". 

Potrivit Hot ă rarii Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hot ă ră rea Guvemului 
nr. 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de 
utilitate privat ă  deschise eirculatiei publice, Anexa nr. 2.23 — Reteaua de drumuri judetene din jude ţ ul 
Ialomita, In pozitia 8 este prev ă zut traseul drumului judetean DJ 203B, drum care se afl ă  in proprietatea 
publică  a Judetului Ialornita i in administrarea Consiliului Judetean lalomita. 

Prin adresa nr. 5880/07,09.2022 Prim ă ria Comunei Manasia a solicitat darea in administrare a 
unor tronsoane de drum judetean din DJ 203B cuprinse lute km 0 + 011 — km 0+198 ş i km 0+220 — km 
1+127, situate pe raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate in domeniul public al Judetului Ialomita ş i 
administrarea Consiliului Judetean lalomita, pentru o perioad ă  de 6 luni, in vederea realiz ă rii unor 
investitii in ampriza drumului, respectiv lucr ă ri de reparatii curente trotuar Calea Br ă ilei. 

Temeiul juridic al solicit ă rii îI reprezint ă  prevederile art. 22 ş i 22^1 aim. (3) ş i (4) din Ordonanta 
Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, rep -ublicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
care stipuleaz ă  c ă  in situatia realiz ă rii de lucră ri de reabilitare sau modemizare, sectoarele de drum situate 
in intravilanul unor localit ă ti pot fi preluate temporar in administrarea autorit ă tilor administratiei publice 
locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drurnului. Autoritatea administratiei publice 
locale care preia in administrare un sector de drum potrivit aim. (3) are obligatia respect ă rii unnă toarelor 
conditii: 

a) s ă  nu modifice traseul drumului si s ă  nu impună  restrietii de circulatie f ă ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 

b) s ă  respecte normele de proiectare ş i de executie eel putin pentru categoria drumului care a fost 
preluat; 

c) s ă  aib ă  acordul prealabil de la adrninistratorul initial al drumului privind proiectul pentru 
reabilitare sau modemizare; 

d) s ă  realizeze, cu avizul administratomlui initial al drumului, autorizarea amplasamentelor ş i/sau 
acceselor la zona drumului; 

e) să  nu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere al eapacit ă tii portante, fă ră  acordul 
administratomlui initial al drumului; 

să  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectoarelor drumului judetean DJ 203B, 
calendarul de executie a lucr ă rilor si obliga ţ iile in vederea 



De asemenea, prin proiectui de hot ă ră re este aprobat contractul de administrare si este 
imputemicit Presedintele Consitiului Judetean Ialomita s ă  semneze acest contract, 

Constat ă nd ca sunt indepljnite condi ţ iile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiljului 
Judeţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i conţ inutul prezentate in project. 

Redactat, 
Novae Ramona-Florentina 
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NR.  

RAPORT 
la proiectul de hot ă rfire privind transmiterea unor tronsoane de drum judetean din DJ 203B 

cuprinse intre km 0+011 - km 0+198 ş i km 0+220-km 1+127 situate pe raza Comunei Manasia, 
aflate in domeniul public al Judetului Ialomita si administrarea Consiliului Judetean Ialomita, in 

administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia 

Conform prevederilor Hot ă ră rii nr.782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea anexelor la 
Hotă rarea Guvernului nr. 54012000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii functionale a drumurilor 
publice ş i a drumurilor de utilitate privat ă  deschise circulatiei publice, in Anexa nr. 2.23- reteaua de 
drumuri judetene din judetul Ialomi ţ a, la numă rul 8 este prev ă zut traseul drumului jude ţ ean DJ 203B, 
aflate in proprietatea public ă  a judetului Ialomita ş i in administrarea Consiliului Judetean Ialomita. 

În  accep ţ iunea articolului 7 din Ordonanta Guvemului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, se 
reglementează  „Drumurile de interes judekan fac parte din proprietatea publicei a judettdui cuprind 
drutnurile judetene , care asigură  legă tura intre: 

a) resedintek de judet en municipiile, en orasele, cu resedintele de comma cu statiunile 
balneoclimaterice ş i turistice, cu porturile i aeroporturik, cu obiectivele importante legate de 
apă rarea ţă rii ,s1 cu obiectivele istorice importante; 

b) orase ş  nntnicipii, precum intre acestea resedintele de comunca; 
c) reş edinţ e de comuna." 

Urmare a realiz ă rii că rtilor funciare nr. 21931 ş i nr. 21933 pentru DJ 203B Manasia, in baza 
art,307 din Ordinul 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 public judetean a 
intregii suprafete conexe drumurjlor judetene situat ă  intre imobilele adiacente in interiorul localit ă tilor. 

Primă ria comunei Manasia prin adresa nr. 23314/2022-K din 07.09.2022, ne solicit ă  acordarea 
dreptului de administraxe asupra tronsoanelor cuprinse intre km 0+011 - km 0+198 ş i km 0+220 - km 
1+127, cc traverseaz ă  interiorul comunei Manasia, a drumului judetean DJ 203B pe o perioad ă  de 6 luni 
în vederea realiz ă rii obiectivului de investitii „Reparatii curente trotuar Calea Br ă ilei". 



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

• tronsonul de drum jude ţ ean cuprins intre km 0+011 - km 0+198, suprafa ţă  ce face parte 
integrant ă  din cartea funciar ă  nr. 21931 aferentd drumului jude ţ ean DJ 203B; 

• tronsonul de drum jude ţ ean cuprins intre km 0+220 - km 1+127, suprafa ţă  cc face parte 
integrant ă  din cartea funciar ă  nr. 21933 aferent ă  drumului jude ţ ean DJ 203B; 

Temeiul legal al acord ă rii acestui drept de administrare este reprezentat de prevederile art.22^1 
alin.(3) ş i urmă toarele din 0.G.nr. 43/1997 pfivind regimul drumurilor "Pentru realizarea de lucr ă ri de 
reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate in irttravilanul 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." 

Ad.ministrarea bunurilor din domeniul public al Jude ţului Ialomi ţ a este atributul exclusiv al 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţa, care, prin bot ă rdre poate dispune darea In administrare a bunurilor 

proprietate publică , în coformitate cu prevederile art.298 ş i ale art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 pfivind 
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 203B — Manasia(DN 2A) — Garbovi - Valea M ă cri ş ului - Grindu , cu num ă r de inventar 
110098, valoarea In urma evalu ă rii este de 19.847.498,00 lei. 

Valoarea de inventor a tronsonului aferent c ă rţ ii funciare nr. 221931 km 0+011 - km 0+198 este 
de 127.431,75 lei. 

Valoarea de inventar a tronsonului aferent c ă rţ ii funciare nr. 221933 intre km 0+220 - km 1+127 
este de 618.078,05 lei. 

În urma finaliz ă rii lucră rilor la obieetivul de investi ţ ii „Reparaţ ii curente trotuar Calea Br ă ilei" pe 
aceste tronsoane de drum jude ţ ean, acestea vor reveni in domeniul public al jude ţ ului Ialomi ţ a ş i in 

administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a in baza unui proces verbal de predare-primire. 
Hind indeplinite condi ţ ifie de legalitate, necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului Judelean 

Ialomiţ a adoptarea hot ă rdrii in forma ş i con ţ inutul prezentate de proiect. 

Director xecutiv, 



PRIMARIA COMMIE! MANASIA, JUDETUL IAL • MITA 
Telefon: 0243/255681; Fax: 0243254441 

Web: www.manasia.ro   
E-mail: primmanasiaAgmail.com   

5880/07.09.2022 

CATRE 

Consiliul Judetean Ialomita 

Priti prezenta va informam ea UAT Manasia , judetul Ialomita este strabatuta de 
Drumul Judetean 203B - Manasia — Garbovi astfel 

Conform Cartii Fun-ciare nr.21931 -- integral. intravilan 
Km 0+011 - Km 0+1.98 
Conform Cartii Punciate nr.21933 - partial intraviian 
Km 0+22.0 Km 1+127 

Pe portiunele care strabat loealitatea noastra, Drumul judetean 20.3B este intretinut 
de Consiliul J..udetean Ialomita , din al -carui dorneniu public fac parte,  in  schimb terentl 
dintre. •zcina de protectie ś i .gardurile cetatenilor este ingrijit si gospodarit de administratia 

• pub lica. 
Pentru dezvoltarea si circulatia in conditii de siguranta UAT Manasia doreste sa faca 

anumite investitii cal de acees pietonale ; amplasare statii  de  autobuz cosuri de gunoi 
etc), fapt pentru care va rugarn sa ne alocati  in administrate p.ortiunile de drum mai sus 
rnentionate 

Va multumim 

Cu respect, 
Comuna Manasia 

Primar 
Veihemer Alekandni 



Comuna Manasia 
Pri  mar  

Veihemer Alexan 

Calendar executie lucrati pe tronsonuI Drumului Judetean 203B apartinand.demeniului public al jucletUlui lalomita 

ObiectiA; de 
investitie 

8tapa 1 Durata Etapa a IT a Durata • tapa 
a III a 

Durata 

Reparatii curente Tema de l 'hula de la data Achizltie Ulna de AChititie 4 luni de 
trotuar Calea Brailei proiectare adoptarii HCL -privind  elaborate  la -si . la 

preluarea in documentatie finalizarea executie analizarea 
administrarea C.L. tehnica ' etapei I luerari etapei II 
Manasia a tronsoanelor 
drumului judetean 2 .03B . • 

Infournit 
ViceRrnrii  • 
PopA. sor 
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