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PROIECT DE HOTĂ RIIRE 
pentru modificarea Hoteirdrii Consiliului Juderean Ialomita nr.107726.05.2022 privind 

transmiterea unor tronsoane de drum judefean din Di 101B cuprins intre km 54+ 701 — km 
56+028 ş i DJ 101U cuprins intre km 4+413 - km 5+275 ,ş i 'Mire km 6+609 ş i 7+245, situate pe raza 
U.A.T. Comuna Maki, aflate in domeniul public al Judetului Ialami ţa i administrarea Consiliului 

Judelean Ialornita, în adrninistrarea Consiliului Local al Comunei _Haifa 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avdnd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.   	din  AI .10.2022 al Presedintelui Consiliului 

Judetean ledomita, 
Exatnindnd: 
- adresa 2968704.10.2022 a Primdriei Comunei Maia, judetul kdomita; 
- Hoteirdrea Consiliului Judetean Ialorniţa nr. 107726.05.2022 privind transmiterea unor 

tronsoane de drum judetean din DJ 101B cuprins intre km 54 + 701 — km 56+028 si DJ 101U cuprins 
intre km 4+413 - km 5+275 si intre km 6+609 si 7+245, situate pe raza UÁ. T, Comuna Maia, aflate 
în domeniul public al Judetului Ialomita ş i administrarea Consiliului Jude/can Ialomita, in 
administrarea Consiliului Local al Comunei Mala; 

Raportul de specialitate in'.  25386 72022 - (9  din 05-  .10.2022 al Directiei Achizitii ş i 
Patrim.onin; 

-Avizul nr. 	 /2022 - 	 din 	.10.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protectia mediului si urbanism; 

In conformitate Cu.. 
- prevederile art. 7, art. 22 si art. 22^1 alin. (3) si (4) din Ordonanta de Guvern iv'. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicatd, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare; 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), aim. 4 lit, a), art. 297 cc/in, (I) lit, a), art. 298 lit. b), art. 

299 si art. 300 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
rnodificdrile ş i completeirile ulterioare; 

- prevederile art. 866- 870 din Codul civil; 
- prevederile Ordinului A.N.C.P.L nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, receptie ş i inscriere în evidentele de cadastru si carte funciard; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicei legislativ ă  pentru elaborarea 

actelor normative, republicatd; 
prevederile Regulamentului de organizare ş i functionare a Consiliului Judelean 

aprobat prin Hoteirdrea Consiliului Judefean lalomita nr, 46/30.03.2021, en modificdrile ć i 
completarile ulterioare, 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, en modificeirile ş i completă rile ulterioare, 

HOT4Rif.YTE: 

Art.I Hoteircirea Consiliului Judetean Ialomita  iv'. 107/26.05.2022 privind transmiterea unor 
tronsoane de drum judetean din DJ 101B cuprins intre km 54 + 701 — km 56+028 si DJ 101U cuprins 
&tire km 4+413 - km 5+275 si intre km 6+609 si 7+245, situate pe raza UA. T. Cotnuna Main, afiate 
in domeniul public al Judetului ialomita i administrarea Consiliului Jucletean Ialomita, in 
administrarea Consiliului Local al Comunei Maia, se modified  după  cum urmeazei: 

1) la artieolul 1), perioada privind darea in administrare a tronsoanelor de drum judetean se 
modified de la 6 ani la 8 ani. 

Cod FE-  07 – 06, Ed 2 vers0 



Art.11 Prin grija Secretarului General al Judelului Ialomiţa, Prezenta hotilreire se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Juderean Ialomita ş i Consiliului Local al Comunei  Mala i,  spre piing Institutiei Prefectului 
Judetul Iatomiţa, urmand scl fie publicata pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, sectiunea 
"Monitorul Oficial al Judetului". 

PREMDINTE, 

MrARIAN PAVEL 
AVIZAT, 

Secretarul General al Jude(ului Ialorniţa 
Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotiirare  pen  tru modificarea Hoteireirii Consiliului Judelean 

nr.107126.05.2022 privind transmiterea unor tronsoane de drum judefean din DJ 101B 
cuprins intre km 54+701 — km 56+028 ş i DJ 101U cuprins intre km 4+413 - km 5+2751i 
intre km 6+609 ş i 7+245, situate pe raza U.A.T. Comuna Maki, aflate in domeniul public 
al Judeţ ului Ialornita  i  administrarea Consiliului Judetean Ialomiţ a, in administrarea 

Consiliului Local al Cornunei Maki 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune pentru modificarea Hotă rdrii 
Consiliului Judepan Ialomiţa nr. 107/26.05.2022 privind transmiterea unor tronsoane de 
drum judeţ ean din DJ 101B cuprins intre km 54 -4-  701 — km 56+028 si DJ 101U cuprins 
intre km 4+413 - km 5+275 si intre km 6+609 si 7+245, situate pe raza UA. T. Comuna 
Maia, ciliate in domeniul public al Judetului lalomita  i  administrarea Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţ a, in administrarea Consiliului Local al Comunei Maia. 

In  vederea implement ă rii  pro  iectului privind "Construire pista biciclete ş i lucră ri 

aferente in comuna Maia, judetul Ialomita" prin intermediul fondurilor alocate 
Pro  gramului National de Redresare ş i Rezilient ă , finantatorul a solicitat Primă riei 
Cornunei Maia ca, in perioada de sustenabilitate a pro  iectului de 5 ani, să  detină  in 
administrare tronsoanele de drum cc  vor fi afectate de lucră ri. in aceste conditii, pentru 
asigurarea eligibilităţ ii  pro  iectului mentionat, se propune prelungirea duratei initiale de 
dare in administrare acelor trei sectoare din drurnurile judetene DJ 101 B si DJ 101 U 

de la 6 ani la 8 ani. 
În raportul de specialitate al Directiei Achizitii ş i Patrimoniu sunt prezentate 

detaliile de natură  tehnică  ce concură  la  aprobarea proiectului de hot ă rdre. 

Constakind că  sunt indeplinite condiţ iile de legalitate 51 de oportunitate, propun 

Consiliului Judetean Ialomiţa adoptarea hotă rdrii in forma si conţ inutul prezentate in 
pro  iect. 

Tch. : Dogaru fulian 
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la proiectul de botă rfire pentru modificarea HotArfirii Consilidui Jude ţ ean Ialomi ţ a - -- 
nr.107/26.05.2022 privind transmiterea unor tronsoane de drum jude ţ ean din DJ 10113 
cuprins intre km 54+701- km 56+028 ş i DJ 101U euprins intre km 4+413 — km 5+275 ş i 
intre km 6+609 ş i 7+245 situate pe raza U.A.T. Comuna Mala, aflate în domeniul public 
al Jude ţ ului Ialomiţ a ş i administrarea Consilitflui Jude ţ ean Ialomi ţ a, în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Maia 

Prin hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr.107/26.05.2022 s-au predat temporar din 
administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţa in administrarea Consiliului Local al Comunei Maia 
urmă toarele: 

• tronsonul de drum judetean cuprins intre km 54+701- km 56+028 suprafa ţă  cc face parte 
integrantă  din cartea funciar ă  nr.23868 aferent ă  dramului jude ţ ean DJ 101B 

• tronsonul de drum judeţ ean cuprins intre km 4+413—km 5+275, suprafaţă  cc face parte integrant ă  
din cartea funciar ă  or. 23792 aferent ă  drumului jude ţ ean DJ 101U 

• tronsonul de drum judetean cuprins intre km 6+609- km 7+245, suprafa ţă  cc face parte 
integrant ă  din cartea funciar ă  nr. 237923 aferent ă  drumului judetean DJ 101U. 

Primă ria Comunei Maia prin adresa nr. 2968/04.10.2022 inregistrat ă  la Consiliul Judetean 
Ialomiţ a cu nr. 25676/2022-E din 04.10.2022, solicit ă  aprobarea prelungirii de la 6 la 8 ani a perioadei de 
dare in administrare a unor tronsoane de drum jude ţ ean din DJ 101B cuprins intre km 54+701 - km 
56+028 ş i DJ 101U cuprins intre km 4+413 - km 5+275 ş i intre km 6+609- km 7+245, situate pe raza 
U.A.T. Maia. 

Accastă  solicitare survine ca urmare a cererii formulate de finantator care impune ca pentru a 
putea accesa fonduri europene prin PNRR, aplicantul(Prim ă ria Maia) s ă  detin ă  in administrare terenul pe 
o perioadă  de cel puţ in 5 ani de la data finaliz ă rii proiectului. 

FiMd indeplinite condiţ iile de legalitate, necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a adoptarea hot ă rdrii in forma ş i continutul prezentate de project. 

Director executiv, 



PR1MARIA COMUNEI  MAA — 
Judetul IALOMITA 

te1:0243/282163 ; Te1/ [ax: 02431282167 
e-mail: 	 r 

Nr. 2968/04.10.2022 

Catre, 
CONSILIUL JUDETEAN IALOM1TA 

Avand  in vedere solicitarea de clarificare venita in Iegatura cu obiectivul de investitii 
...Construire pista biciclete si lucrari aferente in comunalVlaia,judetul lalomita", in vederea 
finantarii din fbnduri europene in cadrul Planului National de Ralresare si Rezilienta,— PNRR, 
prin prezenta va solicitam sa aprobati prelungirea de la 6 in 8 ani a perioadei de dare in 
administrare a a unor tronsoane de drum judetean din DJ 101B cuprins intro km 54+701 — km 
56+028 si DJ 101U cuprins intre km 4+413 — km 5+275 si intre km 6+609 si 7+245,situate pe 
raza UAT Maia,prin rnodificarea Hotararii Consiliului Judettan Ialomita rm107/26,05.2022 

Cu deosebita consideratie, 
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