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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind transmiterea unui tronson de drum judetean din DJ 101 cuprins intre km 43+642,77— km 
51+048,36 situat pe raza U.A.T. Comuna Dridu, aflat in domeniul public al Judetului Ialornita 

administrarea Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei 
Dridu 

Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a, 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare or.  44613-712022  - W din (‚.09.2022 al Pre ş edintelui Consiliului 

Jude ţ ean Ialomi ţ a; 
- adresa nr. 5603 108.09.2022 transmis ă  de Prim ă ria Comunei Dridu; 
Examinand: 
- Anexa nr. 1 la Hot ă ră rea de Guvem or. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 

jude ţ ului Ialomiţ a, precum ş i al municipiilor, ora ş elor i comunelor din judetul Ialomi ţ a, cu modifică rile 
ş i complet ă rile ulterioare; 

Hotă ră rea Guvemului nr. 78212014 pentru modificarea anexelor la Hot ă ră rea Guvemului nr. 
540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii func ţ ionale a drumurilor publiee ş i a drumurilor de 
utilitate privată  deschise eirculaţ iei publice; 

- Raportul de specialitate or, 	/2022 - 	din /6 .09.2022 al Direc ţ iei Achizi ţ ii ş i 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 	/2022 - 
obligaţ ii  i incompatibilităţ i; 

- Avizul nr. 	/2022 
- Avizul  or, 	/2022 - 

HOT Ă Rk$TE: 

Art.1 Se aprob ă  darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Dridu a unui tronson de 
drum jude ţ ean din DJ 101 cuprins intre km 43+642,77 — km 51+048,36 situat pe raza U.A.T. Comuna 
Dridu, aflat in domeniul public al Jude ţului Ialomi ţ a ş i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, 
pentru o perioad ă  de 54 de luni, in vederea realiz ă rii unei piste de biciclete, av ă nd datele de identificare 
prevă zute in Anexa or. 1 la prezenta hot ă ră re. 

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

din 	.09.2022 al Comisiei economica-financiar ă  i agricultură ; 
din 	.09.2022 al Comisiei de urbanism, amenaj area teritoriului, 

dezvoltare regional ă , protec ţ ia mediului ş i turism; 
In conformitate Cu: 
- prevederile art, 7, art. 22 ş i art. 22A1 aim. (3) ş i (4) din Ordonan ţ a de Guvern nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicat ă , CU modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), 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 Urge*. a Guvemului or. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

prevederile art. 866 - 870 din Codul civil; 
- prevederile Ordinului 	or. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recep ţ ie ş i inscriere in eviden ţ ele de cadastru ş i carte funciar ă , 
În temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgenţă  a Guvemului or. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterio are, 

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



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

a) să  utilizeze sectorul din dramul judeţ ean DJ 101 atribuit in administrare confonn destina ţ iei 
acestuia; 

b) s ă  execute din surse financiare proprii sau atrase lucr ă ri de realizare a unei piste de biciclete 
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. 
22'1 aim. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 4311997 privind regimul drumurilor, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 

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

e) in litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, titularul dreptului de 
administrare are obliga ţ ia s ă  arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate; in cazul 
neindeplinirii acestei obliga ţ ii va suporta prejudiciile cauzate proprietarului bunului transmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat in urm ă toarele situa ţ ii: 
a) and nu sunt exercitate drepturile ş i indeplinite obliga ţ iile transmise prin prezenta hot ă ră re; 
b) în cazul renunt ă rii titularului la acest drept; 
c) in cazul in care legea sau interesul public o impun; 
d) la momentul expir ă rii termenului de 54 de luni de la incheierea procesului verbal de predare 

preluare a tronsonului, on dup ă  caz, la data realiz ă rii lucră rilor de realizare a pistei de biciclete. 

Art.3 La expirarea perioadei prev ă zute la art. 1 bunul imobil revine de drept in administrarea 
Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ 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 intre Jude ţ ul Ialornita ş i Comuna Dridu, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hot ă rare. 

Art.5 Sc irnputemiceste Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita s ă  semneze contractul de 
administrare prev ă zut la art. 4. 

Art.6 Prezenta hot ă rare se va comunica, prin grij a Secretarului General al Tude ţului Ialomi ţ a, 
spre ducere la indeplinire, direc ţ iilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialorni ţ a ş i 
Consiliu.lui Local al Comunei Dridu i, spre ş tiinţă , Instituţ iei Prefectului — Jude ţ ul Ialomi ţ a, urmand s ă  
fie publicată  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial al Jude ţ ului". 

PRESEDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 
N.R.F. 

Cod FP-07-02,  ed.2 vers.1 



Anexa nr.1 
la Hot ă rarea C.1 Ialomi ţ a nr. 	din 	2022 

Datele de identificare ale bunului imobil transmis temporar 
din administrarea Consi1iului Judetean Ia1omita în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Dridu in vederea realiz ă rii obiectivului de investitii 
„Construire pistă  biciclete în comuna Dridu, judetul Ialomita" 

Nr.ert. NI% 

inventar 
Cod 
elasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Valoare de 
inventar 
(lei) 

Anul 
dob ăndirii 

Situatia 
juridică  

Drum 
Suprafat ă  
tronson 11.986.978,56 H.C.J. 

1 

• 

110092 1.3.7.2. judetean DJ 
101 tronson 
km 
43+642,77- 
km 
51+048,36 

90.965,00 mp, 
teren intravnan, 
numă r carte 
funciară  21308, 
comuna Dridu, 
tronson 
km 43+642,77- 
km 51+048,36 

lei (evaluare 
dec.2021) 

2001 nr.471 
30.091999 
Carte 
funciar ă  nr. 
21308, 
Dridu 



Anexa nr.2 
la Hot ă ră rea CJ Ialomi ţa nr. 	din 	2022 

CONTRACT DE ADMINISTRARE - eadru  
a unui tronson de drum jude ţ ean din DJ 101 cuprins intre km 43+642,77 — km 51+048,36 

situat pc raza U.A.T. Comuna Dridu, aflat in domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a si 
administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, in administrarea Consiliului Local al 

Comunei Dridu 

PIRTILE:  

I. U.A.T. JUDEŢ UL IALOMIŢ A, prin Consiliul Judetean lalomi ţ a, cu sediul in municipiul 
Slobozia, Pia ţ a Revolu ţ iei, nr.1, judetul Ialomi ţ a, reprezentat prin domnul Marian Pavel - Pre ş edintele 
Consiliului Judetean Ialomita, în calitate de proprietarititular al dreptului de proprietate public ă  asupra 
drumurilor de interes judetean, pe de o parte, 

ş i  

II. U.A.T. COMUNA DRIDU, prin Consiliul Local al Comunei Dridu, cu sediul in Comuna Dridu, 
str. Teiului, nr. 47, Judetul Ialomiţ a, reprezentat prin domnul Lucian Dumitru - Primarul Comunei Dridu, 
in calitate de administrator temporar, pe de alt ă  parte, 
in baza 

Dflotă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	72022 privind transmiterea unui tronson de 
drum jude ţ ean din DJ 101 cuprins intre km 43+642,77 - an 51+048,36, situat pe raza U.A.T. 
Comuna Dridu, aflat in domeniul public al Judetului Ialomi ţ a ş i administrarea Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a, in administrarea Consiliului Local al Comunei Dridu; 

DHotă rarii Consiliului Local al Comunei Dridu nr. 	/2022 privind preluarea unui tronson 
de drum jude ţ ean din DJ 101 cuprins intre km 43+642,77 — km 51+048,36, situat pe raza 
U.A.T. Comma Dfidu, aflat in domeniul public al Jude ţ ului Ialomita si administrarea 
Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Dridu; 

prevederile art. 867, ale art. 868 din Legea nr. 28772009 privind Codul Civil, republicat ă  on 
rnodifică 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 Orclonanta Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

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

I. Obieetul contractului de administrare  
1.1. - Obiectul prezentului contract îi reprezint ă  transmiterea temporar ă  din administrarea 

Consiliului Judetean Ialomi ţ a In administrarea Consiliului Local al Comunei Dridu a unui tronson de drum 
jude ţ ean din DJ 101 cuprins intre km 43+642,77 — km 51+048,36, situat pe raza U.A.T. Comma Dridu, 
atestat in domeniul public al Judetului Ialomita la pozi ţ ia nr. 1, identificat on CF 21308. 

L2.- Transmiterea acestui tronson de drum judetean în administrarea temporar ă  a Consiliului Local 
al Comunei Dridu se face in vederea realiz ă rii unei piste de biciciete. 

2. Durata contractului de administrare 

2.1.- Darea in administrare temporar ă  a tronsonului de drum jude ţ ean din DJ 101 cuprins intre km 
43+642,77 — km 51+048,36, se face pe o perioad ă  de 54 de luni, 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 Jude ţ ean Ialoinita 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 prev ă zut la 2.1. La finalizarea luer ă rilor necesare realiz ă rii pistei de biciclete, acesta se va preda 
prin proces-verbal de predare-primire. 

3.- DREPTURILE PARTILOR 

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

a) s ă  urmă reasc ă  indeplinirea obligatiilor asumate de c ă tre noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare potrivit reglement ă rilor legale aplicabile; 
b) s ă  inspecteze drumul de interes local transrnis in administrare, s ă  verifice stadiul si ealitatea 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) s ă  participe prin reprezentanti desemnati, la procedurile de receptie a lucr ă rilor; 
d) s ă  ceară , prin reprezentantii desemnati in 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 Comunei Dridu  
Consiliul Local al Comunei Dridu are unn ă toarele drepturi: 

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

4.- OBLIGATIILE PĂ RTILOR 

4.1- Obligatiele proprietarului -Consillului Judetean Ialomita 
Consiliul Judetean Ialomita in calitate de proprietar, are urm ă toarele obligatii: 

a) s ă  nu îl tulbure pe administrator in exerci ţ iul 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) să  fac ă  predarea tronsonului de drum, prin pro ces-verbal de predare-primire, in termen maxim de 10 zile 
lucră toare de la data adopt ă rii Hotă rarii Consiliului Judetean Ialomita fir. 	/ 	2022 si s ă  îl preia, prin 
proces-verbal, la data finaliz ă rii lucră rilor, impreun ă  on valoarea lucr ă rilor realizate; 
d) să  asigure lucră rile de intretinere i reparatii, precum si desz ă pezirea sectorului de drum judetean dat in 
administrare. 

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

urmă toarele obligatii: 
a) să  nu modifice traseul drumului si s ă  nu impună  restrictii de circulatie fă ră  acordul administratorului 
initial at drumului; 
b) s ă  respecte normele de proiectare si de executie eel putin pentru categoria drumului care a fost preluat; 
c) să  aibă  acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul pentru realizarea pistei 
de biciclete; 
d) să  realizeze,  cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor si/sau acceselor 
la zona diumului; 
e) s ă  nu modifice incadrarea drurnului din punctul de vedere al capacit ă tii portante, fă ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 
f) să  prezinte, odat ă  Cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de executie a lucr ă rilor ş i 
obligatiile in vederea realiz ă rii. 



5. incetarea contractului  de adnainistrare  

Prezentul contract ineeteaz ă  in urmă toarele 
a) prin aeordul p ă rtilor, prin incheierea un.ui act aditional semnat de p ă rti; 
b) prin renuntare, in situatia in care administratorul temporar nu poate/nu realizeaz ă  lucră rile de infiinţ are 
a pistei de biciclete, intr-un termen de 54 de luni; 
c) la expirarea duratei de 54 de luni pentru care s-a stabilit dreptul de administrare; 
d) alte situatii prev ă zute de lege. 

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 norrnelor legale in vigoare. Nicio parte contractant ă , nu poate modifica in mod unilateral 
prezentul Contract de adnainistrare. 

6.2. Prezentul Contract de administrare se completeaz ă  cu legislaţ ia in materie. 
6.3. Eventualele divergente in derularea Contractului se solutioneaz ă  pe cale amiabil ă . În caz 

contrar divergen ţ ele se vor solutiona de instan ţ ele 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. JUDEŢ UL IALOMITA 	 U.A.T. COMUNA DRIDU 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

reprezentat de: 	 DRIDU 

Presedinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

LUCIAN DUMITRU 
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Nr.  25094-  /2022-W  din  IC. 09'  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rfire privind transmiterea unui tronson de drum judetean din DJ 101 cuprins 

intre km 43+642,77 - km 51+048,36 situat pe raza U.A.T. Comuna Dridu, aflat in domeniul public 
al Judettilui Ialomita i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita, in administrarea Consiliului 

Local al Comunei Dridu 

Priri proiectul de hot ă rare supus dezbaterii se propurre aprob area transmiterii unui tro -nson de drum 
judeţ ean din DJ 101 cuprins intre km 43+642,77 - km 51+048,36 situat pe raza Comuna Dridu, 
aflat în domeniul public al Jude ţ ului lalomi ţ a ş i administrarea Consiliului Tude ţ ean Ialomi ţ a, In 
administrarea Consiliului Local al Comunei Dridu, in vederea realiz ă rii unei piste de bieiclete. 

Potrivit Hotă rarii Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hot ă ră rea Guvernului 
ru-. 540/2000 privind aprobarea ineadr ă rii in categorii func ţ ionale a drumurilor publice ş i a drumurilor de 
utilitate privat ă  deschise circulatiei publice, Anexa nr. 2.23 - Re ţ eaua de drumuri judetene din jude ţ ul 
Ialomi ţ a, la pozi ţ ia 1 este prev ă zut traseul drumului jude ţ ean DJ 101, drum care se and in proprietatea 
public ă  a Jude ţ ului Ialomi ţ a ş i In administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita. 

Prin adresa nr. 5603/08.09.2022 Prim ă ria Comunei Dridu a solicitat darea in administrare a unui 
tronson de drum jude ţ ean din DJ 101 cuprins intre km 43+642,77 - km 51+048,36 situat pe raza U.A.T. 
Comuna Dridu, aflat in domeniul public al Judetului Ialomi ţ a ş i administrarea Consiliului Jude ţ ean 
lalomiţ a, in administrarea Consiliului Local al Comunei Dridu, pentru o perioad ă  de 54 de luni, in 
vederea realiz ă rii unei piste de biciclete. 

Temeiul juridic al solicit ă rii îl reprezint ă  prevederile art. 22 ş i 2211 aim. (3) ş i (4) din Ordonan ţ a 
Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, 
care stipuleaz ă  că  in situa ţ ia realiz ă rii 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 ă tilor administratiei publice 
locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului. Autoritatea administratiei publice 
locale care preia in administrare un sector de drum potrivit alin. (3) are obligatia respect ă rii urm ă toarelor 
conditii: 

a) să  nu modifice traseul drumului ş i să  nu irnpună  restric ţ ii de circulatie fă ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 

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

c) s ă  aib ă  acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul pentru 
reabilitare s au modernizare; 

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

e) să  nu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere al capacit ăţ ii portante, rră  acordul 
administratorului initial al chumului; 

1) să  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de executie a 
lucră rilor 	 in vederea realiz ă rii. 



De asemenea, prin projectuI de hot ă ră re este aprobat contractul de administrare ş  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 Consiljului 
Judetean Ialomjta adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutuI prezentate în project. 

PIZEgDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redact at,  
Novae Ramona-Florentina 
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DIRECŢ IA ACHIZITII Ş I PATRIMONIU 

RAPORT 
la proiectul de hot ă rare privind transmiterea unui tronson de drum jude ţ ean din DJ 101 cuprins 

intre km 43+642,77 - km 51+048,36 situat pe raza Comunei Dridu, aflat in domeniul public al 
Judeţ ului Ialomiţ a i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in administrarea Consiliului 

Local al Comunei Dridu 

Conform prevederilor Hot ă rdrii nr.782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea anexelor la 

Hotă rdrea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii fune ţ ioriale a drumurilor 

publice ş i a drumurllor de utilitate privat ă  desehise eirculatiei publice, in Anexa nr. 223- re ţ eaua de 

drumuri judeţ ene din jude ţul Ialomi ţ a, la numă rul 1 este prev ă zut traseul drumului jude ţ ean DJ 101, aflate 

in proprietatea public ă  a Jude ţ ului Ialomita si in administrarea Consiliului jude ţ ean Ialomiţ a. 

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 public (2 a judeţului ş i cuprind 

drumurile judeţ ene , care asigură  legă tura intre: 
a) resedintele de judet cu tnunicipiile, cu orasele, cu resedintele de cornună , cu staţ iunile 

balneoclimaterice i 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 ş i resedinţ ele de comun ă ; 

c) resedinţ e de comun ă ." 

Unnare a realiză rii că rţ ii funciare nr. 21308 pentru DJ 101 Drida, in baza art.307 din Ordinul 
A.N.C.P.I nr. 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recep ţ ie ş i inscriere in eviden ţ ele de 

cadastru si carte funclar ă  s-a atestat apartenen ţ a la domeniul public jude ţ ean a intregii suprafe ţ e conexe 

drumurilor judeţ ene situată  intre imobilele adiacente In interiorul 

Prim ă ria comunei Dridu prin adresa nr. 23717/2022-M din 12.09.2022, ne solicită  acordarea 
dreptului de administrare asupra tronsonului cuprins intre km 43+642,77 - km 51+048,36 cc traverseaz ă  
interiorul localităţ ii a drumului jude ţ ean DJ 101 pe o perioad ă  de 54 luni, in vederea realiz ă rii obiectivului 

de investi ţ ii „Construire pist ă  biciclete in comana Dridu, jude ţ ul Ialomiţ a". 



Avă nd in vedere faptul c ă , Consiliul Judetean Ialomita are intocmite c ă r ţ ile funciare pentru aceste 
bunuri, se va da i'n administrare 

• tronsonul de drum judetean cuprins intre km 43+642,77 - km 51+048,36 suprafa ţă  ce face parte 
integrantă  din cartea funciar ă  nr. 21308 aferent ă  drumului jude ţ ean DJ 101. 

Temeiul legal al acord ă rii aeestui drept de administrare este reprezentat de prevederile art.22^1 
alin.(3) i urm ă toarele din 0.G.nr. 43/1997 privind regimul drumurilor "Pentru realizarea de lucr ă ri de 
reabilitare sau modemizare, sectoarele de drum situate in intravilanul unor localit ăţ i pot Ii preluate 
temporar in administrarea autorit ăţ ilor administratiei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 
administratorului drumului." 

Administrarea bunurilor din domeniul public al Judetului Ialomita este atributul exclusiv al 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a, care, prin hot ă ră re pa ate 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 complefă 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 101 - Limit ă  judeţ  Ilfov Fierbinti — Dridu Jilavele, cu nurna de inventar 110092, valoarea 
in urma evalu ă rii este de 34.090.161,00 lei. 

Valoarea de inventar a tronsonului aferent c ă r ţ ii funciare nr. 21308 km 43+642,77 - km 
51+048,36 este de 11.986.978,56 lei. 

În urma finaliz ă rii obiectivului de investitii „Construire pist ă  biciclete in comuna Dridu, jude ţ ul 
Ialorni ţ a" pe acest tronson de drum judetean, acesta va reveni in dorneniul public al jude ţ ului Ialomi ţ a 
in administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita in baza unui proces verbal de predare-primire. 

Hind indeplinite condi ţ iile de legalitate, necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate de proiect. 

Director executiv, 

Gheorg PROCA 



R0.1114NIA 
PRIMĂ RIA COMUNEI DRIDU 

JUDETUL IALOMITA 
Telefon 0243/282,941, Fax 02431282.701 e-mail: primaria.dridu@yaboo.ro  

www.primariadridu.ro  

Nr. 5603/08.09.2022 

Că tre, 
Consillui Judetean Ialomita 

Dortmund Presedinte 

Referitor: preluare in administrare DJ 101 km 43+642,77 — km 51+048,36 

Prin prezenta ne exprim ă m intentia de a accesa axe de finantare in vederea realiz ă rii 

unui tronson hare km 43+642,77 — km 51+048,36 pe DJ 101 cu functionalitatea de pit de  

biciciete.Aceast ă  investitie reprezint ă  o prioritate pentru comunitatea noastr ă  deoarece este 

o zon ă  cu circulatie intens ă  predispus ă  accidentelor rutiere. 

intrucfit traseul indicat face parte din dotneniul public al Consiliului Jude ţ ean 

Ialorniţa, se impute s ă  solicită rn preluarea in administrare a acestuia pentru o perioad ă  de 

minim 5 ard in vederea realiz ă rii tutor investitii îii ampriza DJ 101 intre san ţul colector ş i 

iimita de proprietate a imobilelor, respectiv realizarea noel piste de biciclete. 

Prin lucră rile  cc urineaz ă  a se efectua se urrn ă reste sporirea confortului 

participantilor la trafic, imbun ă tălirea st ă rii de viabilitate a sectorului de drum jude ţ ean, 

asigurarea fluen ţ ei traficului existent, accesibilitate rapid ă  c ă tre Orasul Fierbinti-Tfirg 

respectiv c ă tre zonele de interes local (cultural, medical, educational, administrativ, 

recreativ) pentru un numb!' r cfit mai mare de locuitori ai comunei Dridu. 

Vii  adres ă m rugă mintea de a da curs solicit ă rii noastresi totodat ă  contă m pe sprijinnI 

dumneavoastră . 

Cu deosebit ă  consideratie, 



ROMANIA 
RIDETUL IALOMITA 
COMUNA DRIDU 
NR.5603/08.09.2022 

Calendar executari lucrari pc tronsonul DJ 101 km 43+642,77 — km 51+048,36 
Obiectiv de investitii "Construire pista biciclete in cornuna Dridujudetul Ialomita" 

Documentatiile tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii "Construire pista biciclete in eon -ulna Dridujudetul 
Ialomita" se vor elabora conform HG NR. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al docutnentatiilor tehnico- 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii fmantate din fonduri publice,dupa cum unneaza: 

Obiectiv de 
investitii 

Etapa I Durata Etapa a II-a Durata Etapa a III-a Durata Etapa a IV- 
a 

Durata 

"Construire -nota 6 luni de la -achizitie si 12 lum do -Achizitie de 12 luni de -achizitic si - 24 luni de 
pista conceptuala data elaborare la elaborare la executie la 
bicicletc in -tema de adoptarii DALI finalizarea PAC, PTE fmalizarea lucrari fmalizarea 
comuna proiectare HCL privind -achizitie etapei 1. -achizitie etapei a II-a etapei a III- 
Dridu,judetul 
Ialomita" 

preluarea 
temporara in 
administrarea 

verificator 
documentatie 

verificator 
documentatie 

a 

Consiliului 
Local Dridu 
a unui 
tronson din 
DJ 101 din 
dom.eniul 
public al 
Consiliului 
Judetean 
Ialomita ________., 
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