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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind transmiterea unui tronson de drum judetean din Di 302 cuprins intre 

km 30+086 — km 31+135 situat pe raza U.A.T. Comuna Movili ţ a, aflat in domeniul 
public al Judetului Ialomita  i  administrarea ConsMului  Jude  ţ ean lalomita, 

in administrarea Consiliului Local al Comunei Moviliţ a 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  .2-513/ /2022 - 	din  06'1 (:).  .2022 at Presedintelui 

Consiliului Jude ţ ean lalomita; 
adresa nr. 4501/03.10.2022 transmis ă  de Prim ă ria Comunei Movilita, judetul 

lalomita; 
Examin ă nd: 
- Anexa nr. 1 la Hotă ră rea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al judetului lalomita, precum si al municipiilor, oraselor i comunelor din judetul 
lalomita, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

- Hotă ră rea Guvemului nr. 782/2014  pen tru modificarea anexelor la Hot ă rarea 
Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii func ţ ionale a 
drumurilor pub/ice ş i a drumurilor de utilitate privat ă  deschise circulatiei pub/ice; 

- Raportul de specialitate nr. .2.J7,0--  /2022 - 0 din  of: lo  .2022 al Directiei 
Achizi ţ ii i Patrimoniu; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de 
drepturi, obliga ţ ii si incompatibilit ă ti; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economica- 
financiară  i agricultură ; 

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

În conformitate Cu: 
prevederile art. 7, art. 22 si art. 22^1 alin. (3) si (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 alin. (1) lit. c), alin. 4 lit. a), art. 297 alin. (1) lit, a), art. 298 
lit. b), art. 299 si art. 300 din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 866 - 870 din Codul civil; 
- prevederile Ordinului 	nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului 

de avizore, receptie ş i inscriere in evidentele de cadastru ş i carte funciar ă , 
temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgentă  a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu moclific ă rile ş i completă rile ulterioare, 
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HOTARA5TE 

Art.1 Se aprobă  darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Movilira a 
unui tronson de drum jude ţ ean din Di 302 cuprins intre km 30+086 km 31+135 situat 
pe raza U.A.T. Comuna Movili ţ a, aflat in domeniul public al Jude ţ ului lalomi ţ a 
administrarea Consiliului Jude ţean lalomi ţ a, pentru o perioad ă  de 96 de luni, în vederea 
realiză rii unei piste de biciclete 	alte vehicule electrice u ş oare), având datele de 
identificare prevă zute în Anexa nr. 1 la prezenta hotă rtire. 

Art.2 (1) Consiliul Local al Comunei Movili ţ a va exercita dreptul de administrare, 
atribuit la art.1), in urm ă toarele conditii: 

a) să  utilizeze sectorul din drumul jude ţ ean Di 302 atribuit in administrare 
conform destinatiei acestuia; 

b) să  execute din surse fin anciare pro prii sau atrase lucr ă ri de realizare a unei 
piste de biciclete pe tronsonul men ţ ionat la art. 1); 

•c) poate realiza lucră ri de reabilitare i modern izare cu respectarea condi ţ illor 
prevă zute la art. 22 11 1 alin. (4) din Ordonan ţ a Guvemului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, cu modific ă rile i completă rile ulterioare; 

d) in litigille privitoare la dreptul de administrare, in instant ă  titularul acestui 
drept va sta in nume propriu; 

e) in litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, titularul 
dreptului de administrare are obligatia s ă  Grate instantei cine este titularul dreptului de 
proprietate; in cazul neindeplinirii aces tel obligatii va suporta prejudiciile cauzate 
proprietarului bunului tronsmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat in urm ă toarele 
a) cand nu sunt exercitate drepturile ş i indeplinite obligatiile transmise prin 

prezenta hotă rtire; 
b) in cazul renuntarii titularului la acest drept; 
c) in cazul in care legea sau interesul public o impun; 
d) la momentul expiră rii termenului de 96 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 bun u/ imobil revine de drept în 
administrarea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a pe bază  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 administ rare incheiat intre Jude ţ ul lalomi ţa i Comuna Movili ţ a, 
potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hot ă rtire. 

Art.5 Se imputerniceş te Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a s ă  semneze 
contractul de administrare prev ă zut la art. 4. 
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Art.6 Prezenta hot ă reire se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Juderului lalomira, spre ducere la Tndeplinire, direcrillor de specialitate implicate din 
cadrul Consiliului Juderean lalomira i Consiliului Local at Comunei Movilira si, spre 
stiinră , Instituriei Prefectului Juderul lalomira, urm ă nd să  fie publicat ă  pe site-ul 
Consiliului Juderean lalomira, secriunea "Monitorul Oficial al Juderului". 

PRE5EDINTE, 
Cantrasemneaz ă  pentru legalitate, 

MARIAN PAT- 	 Secretarul General al Judetului lalornita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr,  	 Rri/Oc 
Adoptata la Slobazia 	 HAM 
Astă zi 	 .2022 	 2 ex. 
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Anexa nr.1 
la Hot ă r'area CJ Ialornita nr. 	din 	2022 

Datele de identificare ale bunului imobil transmis ternporar din 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita in administrarea Consiliului Local 

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

Nr.ert. Nr. 
inventar 

Cod 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Valoare de 
inventar 
(lei) 

Anul 
doba.ndirii 

Situatia 
juridic ă  

1 110106 1.3.7.2. 
Dram 
judetean DJ 
302 tronson 
kin 30+086 — 
km 31+135 

Suprafal ă  
tronson 
15.481 mp, 
teren 
intravilan, 
numă r carte 
funciar5 
21827, 
comuna 
Moviliţ a, 
tronson 
km 30+086 — 
km 31+135 

716.065,22 
lei 
(evaluare 
dec. 2021) 

2001 
H.C.J. nr.47/ 
30.09.1999 
Carte 
funciar ă  nr. 
21827, 
Moviliţ a 



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

CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru  
a unui tronson de drum judefean din DJ 302 cuprins intre km 30+086 — km 31+135 situat 

pe raza U.A.T. Comuna Movi ł iţ a, aflat in domeniul public al Judetului Ialomita ş i 
administrarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a, în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Movilita 

PARTILE:  

I. U.A.T. JUDETUL IALOMITA, prin Consiliul Judeţ ean Ialomiţ 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 Jude ţ ean Ialomi ţ a, In calitate de proprietar/titular al dreptului de proprietate publicfi asupra 
drumurilor de interes jude ţ ean, pe de o part; 

ş i  

IL U.A.T. COMUNA MOVILIŢ A, prin Consiliul Local al Comunei Movili ţ a, cu sediul in 
Comuna Moviliţ a, str. Calea Bucure ş ti, nr. 99, Jude ţ ul Ialomi ţ a, reprezentat prin domnul Joan Goga 
Primarul Comunei Movili ţ a, In calitate de administrator temporar, pe de altă  parte, 

in baza : 
DHotă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	/2022 privind transmiterea unui tronson de 

drum jude ţ ean din DJ 302 cuprins intre km 30+086 — km 31+135, situat pe raza U.A.T. 
Comuna Movili ţ a, aflat In domeniul public al Jude ţ ului Ialomiţ a ş i administrarea Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţa, in administrarea Consiliului Local al Comunei Movili ţ a; 

DHotă rarii Consiliului Local al Comunei Movili ţ a nr. 	/2022 privind preluarea unui 
tronson de drum judeţ ean din DJ 3021 cuprins intre km 30+086 — km 31+135, situat pe raza 
U.A.T. Comuna Moviliţ a, aflat in domeniul public al Jude ţ ului lalomiţ a i administrarea 
Consiliului Jude ţ ean Ialomiţa, 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 ş i ale arţ .22^1 alin.(3) ş i (4) din Ordonan ţ a Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile i completă rile ulterioare. 

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

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

Consiliului Jude-lean Ialomi ţ a în administrarea Consiliului Local al Comunei Movili ţ a a unui tronson de 
drum jude ţ ean din DJ 302 cuprins intre km 30+086 — km 31+135, situat pe raza U.A.T. Comuna Dridu, 
atestat In domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a la pozi ţ ia nr. 16, identificat cu CF 21827. 

1.2.- Transmiterea acestui tronson de drum jude ţ ean In administrarea temporar ă  a Consiliului Local 
al Comunei Movili ţ a se face in vederea realiz ă rii unei piste de biciclete 	alte vehicule u ş oare). 

2. Durata contractului de administrare 

2.1.- Darea in administrare temporar ă  a tronsortului de drum jude ţ ean din DJ 302 cuprins 'Mire km 
30+086 — km 31+135, se face pe o perioad ă  de 96 de luni, care incepe sš curg ă  de la incheierea procesului 
verbal de predare-primire. La expirarea acestei perioade bunul imobil revine de drept in administrarea 
Consiliului fude ţ ean Ialomi ţ a pe baz ă  de proces-verbal de predare-prinriire. 



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 fmalizarea luer ă rilor necesare realiz ă rii pistei de biciclete alte vehicule 
ware), acesta se va preda prin proces-verbal de predare-primire. 

3.- DREPTURILE PARTILOR 

3.1- Drepturile proprietarului: Consiliul Judettan Ialomita  
Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a are urmă toarele drepturi: 

să  urm ă reasc ă  indeplinirea obligaţ iilor asumate de că tre noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare potrivit reglement ă rilor legale aplicabile; 
b) să  inspecteze drumul de interes local transmis în administrare, s ă  verifice stadiul ş i calitatea lucră rilor, 
precum ş i modul in care este satisfă cut interesul public prin realizarea acestor lucr ă ri; verificarea se va 
efeetua cu notificarea prealabil ă ; 
c) să  participe prin reprezentan ţ i desemnaţ i, la pro cedurile de recep ţ ie a lucră rilor; 
d) să  cear ă , prin reprezentan ţ ii desemnaţ i in comisiile de reeep ţ ie, la refacerea/suplimentarea unor lucr ă ri, 

atunci and se constat ă  deficienţ e in execuţ ia lucr ă rilor. 

3.2.- Drepturile administratorului temporar - Consiliul Local al Comunei Movilita  
Consiliul Local al Comunei Movili ţ a are urm ă toarele drepturi: 

a) să  administreze in mod direct, pe riscul ş i pe ră spunderea sa, tronsonul de drum jude ţ ean preluat in 
administrare; 
b) să  efectueze pe cheltuiala sa cu respectarea legilor aplicabile din domeniu, lucr ă rile necesare in vederea 
realiză rii investiţ iilor pentru infiin ţ area pistei de biciclete ( ş i alte vehicule ware), care fac obiectul 
prezentului contract de administrare, 

4.- OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1- Obliaatiile proprietarului -Consiliului Judetean Ialomita  
Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a , 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 apari ţ ia oric ă ror imprejur ă ri de natur ă  să  aduc ă  atingere 
drepturilor/intereselor sale; 
c) să  fac ă  predarea tronsonului 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 lalotni ţa nr. 	/ 	2022 ş i sail preia, prin 
proces-verbal, la data finaliz ă rii lucră rilor, impreun ă  cu valoarea lucr ă rilor realizate; 
d) să  asigure lucră rile de Intre ţ inere ş i reparaţ ii, precum ş i deszăpezirea sectorului de drum judelean dat in 
administrare. 

4.2- Obligati& administratorului temporar Consiliului Local al Comunei Movilita  
Consiliul Local al Comunei Moviliţ a, in calitatea de administrator temporar al acestui drum, are 

urmă toarele obligaţ ii: 
a) să  nu modifice traseul drumului ş i să  nu impună  restric ţ ii de circulaţ ie fă ră  acordul administratorului 
initial al drumului; 
b) să  respecte normele de proiectare ş i de execuţ ie cel pu ţ in pentru categoria drumului care a fost preluat; 
c) să  aibă  acordul prealabil de la administratorul initial at drumului privind proiectul pentru realizarea pistei 
de biciclete ( ş i alte vehicule ware); 
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 ăţ ii portante, fă ră  acordul 
administratorului ini ţ ial 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 realiz ă rii; 



g) să  execute luer ă rile ca urmare a acord ă rii dreptului de administrare în afara elementelor de drum 
modemizat, pe aliniamentul din partea exterioar ă  a taluzului ş antului ş i limita proprietă tilor i s ă  flu 
afecteze in niciun fel elementele modernizate ale drumului, respectiv: parte carosabil ă , acostamente, ş ant 
de pă mă tit, elemente de semnalizare. 

5. ineetarea contraetului de adtninistrare 

Prezentul contract inceteaz ă  in urm ă toarele 
a) prin acordul p ă rtilor, prin incheierea unui act aditional semnat de p ă rti; 
b) prin renuntare, in situatia In care administratorul temporar nu poate/nu realizeaz ă  lucră rile de infiintare 
a pistei de bicielete, intr-un termen de 96 de luni; 
c) la expirarea duratei de 96 de luni pentru care s-a stabilit dreptul de administrare; 
d) alte situatii 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 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 solutioneaz ă  pe cale amiabil ă . in caz 

contrar divergentele se vor solutiona de instantele competente. 
6.4. Forta majoră  exonereaz ă  pă rtile contractante de indeplinirea obligaţ iilor 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 

	

Presedinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

MAN GOGA 
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REFERAT DE APRO BARE 
la proiectul de hot ă rfire privind transmiterea unui tronson de drum jude ţ ean din DJ 302 cnprins 
intre km 30+086 — km 31+135 situat pe 	 Comuna Movili ţ a, aflat in domeniul public al 
Judeţ ului Ialomi ţ a si administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in administrarea Consiliului 

Local al Comunei Movili ţ a 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea transmiterii unui tronson de drum 
judetean din DJ 101 cuprins Intre km 30+086 — km 31+135 situat pe raza U.A.T. Comuna Movilita, aflat 
in domeniul public al Judetului lalomi ţ a i administrarea Consiliu,lui Jude ţ ean Ialomita, in administrarea 
Consiliului Local al Comunei Movili ţ a, in vederea realiz ă rii unei piste pentru bicielete alte vehicule 
electrice ware). 

Potrivit Hotă ră rii Guvernului nr. 782 12014 pentru modificarea anexelor la Hot ă rdrea Guvernului 
nr. 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii functionale a drumurilor publice ş i a drumurilor de 
utilitate privatd deschise circulatiei publice, Anexa nr. 2.23 — Reteaua de drumuri judetene din jude ţ ul 
Ialomiţ a, la pozi ţ ia 16 este prev ă zut traseul drumului jude ţ ean DJ 302, drum care se afld in proprietatea 
publied a Jude ţ ului Ialomita ş i in administrarea Consiliului Judetean Ialomita. 

Prin adresa nr. 4501 din 03.10.2022 Prim ă ria Comunei Movili ţ a a solicitat darea in administrare a 
unui tronson de drum jude ţ ean din DJ 302 cuprins intre km 30+086 — km 31+135 situat pe raza U.A.T. 
Comuna Movili ţ a, aflat in domeniul public al Judetului lalomita i administrarea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita, în administrarea Consiliului Local al Comunei Movili ţ a, pentru o perioadd de 96 de luni, in 
vederea realiz ă rii unei piste de bicielete( ş i alte vehicule electrice ware). 

Temeiul juridic al solicitdrii îl reprezintd prevederile art. 22 ş i 22A1 alht (3) ş i (4) din Ordonanta 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatii, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
care stipuleazd c ă  in situatia realiz ă rii de lucrdri de reabilitare say modernizare, sectoarele de drum situate 
In intravilanul unor loealit ă ti pot fi preluate temporar In administrarea autorit ăţ ilor administratiei publice 
locale, la solieitarea 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 urmdtoarelor 
conditii: 

a) sd nu modifice traseul drumului ş i sd nu impund restrictii de cireulatie f ă rd acordul 
administratorului initial al drumului; 

b) sd respecte normele de proiectare ş i de executle cel putin pentru categoria drumului care a fost 
preluat; 

c) să  aibă  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 
aceeselor 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; 

f) să  prezinte, odată  cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de executie a 
lucră rilor si obligatiile in vederea realiz ă rii. 

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

Constată nd ca sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii 'in forma si continutul prezentate in project. 

PR'F5EDINTE, 

Redactat, 
Haimana Ana - Maria 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă rilre privind transmiterea unui tronson de drum judetean din DJ 302 cuprins 

intre km 30+086 — km 31+135 situat pe raza 	Movilita, aflat in domeniul public al Judetului 
Ialoinita i administrarea Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al 

Comunei Movilita 

Conform prevederilor Hot ă ră rii nr.782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea anexelor la 
Hotă 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 circulatiei publice, in Anexa nr. 2.23- re ţ eaua de 
clrumuri judeţ ene din jude ţ ul Ialomi ţa, la numă rul 16 este prev ă zut traseul drumului jade ţ ean DJ 302, 
aflate in proprietatea public ă  a Jude ţului Ialomi ţ a ş i in administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

În accep ţ iunea articolului 7 din Ordonan ţ a Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, se 
reglementeaz ă  „Drumurile de interes judefean fac parte din proprietatea public(' a judetului ş i cuprind 
drumurile judejene , care asigură  legă tura 

a) resedinfele de judel cu municipiile, cu orayele, cu resedintele de comun ă , cu statiunile 
balneoclimaterice 	turistice, Cu porturile ş i aeroporturile, et' obiectivele importcmte legate de 
apă rarea ;aril ş i cu obiectivele isto rice imporlante; 

b) orase ş i rnunicipii, precum ş i Entre acestea ş i resedinfele de cornună ; 
c) rayedinte de comun ă ." 

Urmare a rcaliz ă rii c ă rţ ilor funciare nr. 21807 ş i nr. 21827 pentru DJ 302 Movili ţ a, în baza art.307 
din Ordinul A.N.C.P.I nr. 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recep ţ ic i inscriere in 
evidenţ ele de cadastru ş i carte funciar ă  s-a atestat apartenen ţ a la domeniul public jude ţ ean a intregii 
suprafeţ e conexe diumurilor jude ţ ene situat ă  intre imobilele adiacente in interiorul 

Primă ria Comunei Moviliţ a prin adresa nr. 25459/2022-G din 03.10.2022, ne solicit ă  acordarea 
dreptului de administrare asupra tronsonului cuprins intre km 30+086 — km 31+135 ce traverseaz ă  
interiorul localit ăţ ii a drumului judeţ ean DJ 302 pe o perioad ă  de 8 ani in vederea infiinţă rii de piste de 
biciclete alte vehicule electrice u ş oare) in comuna Movili ţ a, judeţ ul Ialomiţ a. 



Avdnd in vedere faptul c ă , Consiliul Judetean Ialomita are intocmite c ă rtile funciare pentru aceste 

bunuri, se va da in administrare : 
• tronsonul de drum judeţ ean cuprins intre km 30+086 — km 31+135, suprafaţă  ce face parte 

integrant ă  din cartea funciar ă  nr. 21827 aferent ă  drumului jude ţ ean DJ 302. 
Temeiul legal al acord ă rii acestui drept de administrare este reprezentat de prevederile art.22^1 

alin.(3) si urm ă 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 loealit ă ti pot fi preluate 
temporar in administrarea autorit ăţ ilor administrafei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 
administratorului drumului." 

Administrarea bunurilor din domeniul public al Judetului Ialomiţ a este atributul exclusiv al 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a, care, prin hotă rdre 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. tn-. 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 
invent& a acestuia", anume: 

• DJ 302 - Limit ă  judet C ă lă raş i - Dră goie ş ti Rosiori — Movilita — Dridu(DJ 101) , cu num ă r de 
inventar 110106, valoarea in urma evalu ă rii este de 14.409.362,00 lei. 

Valoarea de invent& a tronsonului aferent c ă rtii funciare nr. 21827 km 30+086 — km 31+135 este 

de 716.065,22 lei. 
Lucră rile ce urmeaz ă  a se executa ca urmare a aeord ă rii dreptului de administrare vor fi efectuate 

in afara elementelor de drum modernizat, pc aliniamentul din partea exterioar ă  a taluzului santului ş i 
limita propriet ă tilor ş i nu trebuie s ă  afecteze in niciun fel elementele modernizate ale drumului, respectiv: 

parte carosabil ă , acostamente, ş ant de p ă mânt, elemente de semnalizare. 
În urma finaliz ă rii lucră rilor de infiintare de piste de biciclete ( ş i alte vehicule electrice ware) pe 

acest tronson de drum judetean, acesta va reveni in domeniul public al judetului Ialomi ţ a ş i in 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita in baza unui proces verbal de predare-primire. 

Fiind indeplinite conditiile de legalitate, necesitate si de oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialomita adoptarea hot ă rArii in forma ş i continutul prezentate de project. 



ROMATNIA 
PRIMARIA COMUNEI MOVILITA 

AMETLJT, IALOMITA 
Telefon: 0243 319 162 
prianarlamovilitaavallion.colu 

Mr. 0-0/ 	to, 7021_ 

CiIř J judqean lalonfip 

Prin i)r(izenta, v ă  adueern la eunotintA e ă  pe teritorlul eomunel 	ovilita 
intention5m 	 piRte de biclelete0i alt vebleule electriee u ş olre)  în  
aliniamentul .drptraului judetean DJ 302, de la km 30,086 la km 31,135hi intravilanul 
IncaMO ldektiNat cu nr. Catlastral 21827 

Supr44i:a de la litulta proprietitillor la aifalt are n taume de 5,5 m, s ifielent 
.pentrn resialzareia ;aeestul oblectiv. 

Avin ,4 	yedere prevederile art. 22 A 1 alin (3) ş i (4) ditt OLTG 1134997 irlifind 
regimul drukutifflor en modifiefirile ş  completarile ulterinare, vA solielt* dlirea  hi  
4du*istrare ';respeetiyului trouson pentru n perloadfi de 8 _ani ă i Ve4e A re+ nă rif 
obleetivului ipvestitn. 

Vii rtt411189,attn cá neensa solicitare compgrifil" urgen14 intruat intentiortion 
depuneingin Proltect pentru oblineD;'ett tine' finantari  pin'  aceasii Ditivstifie kin Platild 
Na t....._&j,aLcie*.ressjulEspiej j_ra 

PRLMAR„ 

GOGA IOAN 
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