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PROIECT DE HOTARARE NR: 	 
privind transmiterea unui tronson din drumul judetean DJ 201 cuprins Tntre km 53+493 — 

Km 55+518, situat pe raza U.A.T. Comuna Bue ş ti, aflat in domeniul public al Judetului 
lalomita  i  administrarea Consiliului Judetean lalomita, in administrarea Consiliului Local al 
Comunei Bueş ti,  în  vederea realiz ă rii unor investiţ ii  pen  tru amenajarea amprizei  drum  ului 

Consiliul Judetean 
Avand  In  vedere: 
- adresele nr, 1662/29.09.2021, nr. 8/07.01.2022 ş i nr. 63/13.01.2022 transmise de 

Prim aria Buesti; 
Referatul de aprobare nr.  /00 /2022 - P4  din /01,2022 al Presedintelui 

Consiliului  Jude  ţ ean lalomita, 
Examinand: 

Anexa nr. 1 la Hotă rarea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 
public al judetului lalomita, precum  i al municipiilor, ora ş elor  i  comunelor din judetul 

cu modificarile  i completarile ulterioare; 
- Hotă rarea Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotă rarea 

Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea tncadr ă rii in categorii functionale a drumurilor 
pub/ice ş i a drumurilor de  utilit  ate  privata deschise circula ţ iei pub/ice; 

- Raportul de specialitate nr. 'AO /2022 - 0 din 401.2022 al Directlei Achizitii 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 	/2022 — din 	.01.2022 al Comisiei juridice, de discipline', 
drepturi, obligati/ i  incompatibilitati; 

- Avizul nr. 	12022 — din 	.01.2022 al Comisiei economica-financiar ă  
agricultură ; 

- Avizul nr. 	/2022 — din 	.01.2022 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 1 alin. (3) si (4) din Ordonanta de Guvern 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modificarile 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 Urgen0 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 866-  870 din Codul civil; 

- prevederile Ordinului A.N.CP.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, recep ţ ie ş i 'inscriere In evidentele de cadastru 51 carte funciara, 

Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanto de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet &He ulterioare, 
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HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  darea în administrarea Consiliului Local al Comunei Bue.,sti a unui 
tronson din drumul judetean DJ 201 cuprins intre km 53+493 — Km 55+518, situat pe raza 

Comuna Buesti, of/at  in domeniul public al Judetului lalomita i administrarea 
Consiliului Judetean lalomita, pen tru o perioad ă  de 3 an!, în vederea realiz ă rii unor investitli 
pen tru amenajarea amprizei drumului, av ă nd datele de identificare prevă zute in Anexa nr, 1 
la prezenta hotă reire. 

Art.2(1) Consiliul Local at Comunei Buesti va exercita dreptul de administrare, atribuit la 
art.1), in urm ă toarele 

a) să  utilizeze sectorul din drumul judetean DJ 201 atribuit în administrare conform 
destinatlei acestuia; 

b) să  execute din surse financiare pro prii lucr ă ri de amen ajare a amprizei drumului 
Di 201 pe tronsonul mentionat la art. 1); 

c) poate realiza lucr ă ri de reabilitare i modern izare cu respectarea conditiilor prev ă zute 
la art. 22A1 al/n, (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modifică rile ş í cornpletă rile ulterioare; 

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

e) in litigiile privitoare la dreptul de pro prietate asupra bunului transmis, titularul 
dreptului de administrare are obligatia s ă  orate instantei cine este titularul dreptului de 
proprietate; in cazul neindeplinirii acestei obligati' va suporta prejudiciile cauzate proprietarului 
bunului transmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat in urm ă toarele 
a) cand nu sunt exercitate drepturile 5i indeplinite obligatiile transmise prin prezenta 

hotă r6re; 
b) în cazul renuntă rii titularului la acest drept; 
c) în cazul in care legea sau interesul public o impun; 
d) la momentul expir ă rii termenului de 3 ani de la incheierea procesului verbal de 

predare preluare a tronsonului, on dupei caz, la data realiz ă rii lucră rilor de amenajore a 
amprizei drumului. 

Art.3 La expirarea perioadei prev ă zute la art. 1 bunul /mobil revine de drept în  

administrarea Consiliului Judetean lalomity pe baz ă  de proces-verbal de predare-primire. 

Art.4 Predarea  în administrare a bunului 'mobil prev ă zut la art. 1 se va realiza prin 
contract de administrare incheiat intre Judetul lalomita Comuna Buesti, potrivit Anexei 
nr. 2 la prezenta hot ă rerre. 

Art.5 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean lalomita s č  semneze 
contractul de administrare prev ă zut la art. 4. 

Art.6 Prezenta hotă r6re se va comunica, prin grija Secretarului General at Judetului 
lalomita, spre ducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Juderean lalornita .si Consiliului Local at Coniunei &Jest', i, spre .stiint ă , Institutlei Prefectului 
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— Judetul lalomita, urmand s ă  fie publicată  pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, 
sectiunea "Monitorul Oficial al ludetului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 	 Contrasemneazei  pen  tru legalitate, 

Secretarul General al judetului lalornita 
Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 
TGV 
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Anexa  iii, 1 la Hot ă rhrea Consiliului Jucleţ ean 1alom4a nr. 	 

Datele de identificare ale bunului imobil transmis temporar din 
administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a in administrarea Consilittlui 
Local al Comunei Bue ş ti in vederea amenaj ă rii spa ţ iilor verzi ş i aleilor 

pietonale 

Nr. 
cit.  

Nr. 
inventar 

Cod 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
indentificare 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

Anul 
dobii.ndi 

rii 

Situatia 
Juridicii 

1 110095 1.3.7.2. 

Drum 
judetean DJ 
201 Tronson 
km 53+493 — 
km 55+518 

Suprafatil tronson = 
40.799,00 rnp, teren 
intravilan, mum& 

carte funciaril 20578, 
comuna Buesti , 

Tronson km 53+493 
— km 55+518 

1.850.831,47 
lei (evaluare 

dec. 2021) 

2001 
11.CJ. nr . 47/ 

30.09.1999 
Carte 

funciarii nr. 
20578 Buesti 



Anexa nr. 2 la liotfirfirea Consiliului Jude ţ ean nr. 	  

CONTRACT DE ADMINISTRARE - eadru  
a unui tronson din drumul jude ţ ean DJ 201 cuprins intre km 53+493 — Km 55+518 situat pe raza 

U.A.T. Comuna Buqti,  în  vederea realiz ă rii unor investi ţ ii pentru amenajarea amprizei drumului 

PARTILE:  

I. U.A.T. JUDETUL IALOMITA, prin Consiliul Jude ţ ean Ialomita, cu sediul in tnunicipiul 
Slobozia, Piata Revolu ţ iei, nr.1, jude ţ ul Ialomita, reprezentat prin domnul Marian Pavel - Presedintele 
Consiliului Judettan ľ alomi ţ a, in calitate de proprietarttitular al drept -ului de proprietate publid asupra 
drumurilor de interes jude ţ ean, pe de o parte, 

ş i  

IL  U.A.T. COMUNA BUESTI, prin Consiliul Local al Comunei Bue ş ti, cu sediul in Comuna 
Buesti, str. Teilor, nr. 32, Judetul Ialomita, reprezentat prin domnul Mih ă ilă  Nicolae - Primarul Comunei 
Bue ş ti , in calitate de administrator temporar, pe de alt ă  parte, 

in baza : 
Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	/2022 privind transmiterea unui tronson 
din clrumul jude ţ ean DJ 201 cuprins intre km 53+493 — Km 55+518, situat pe raza U.A.T. 
Comuna Bue ş ti, aflat in domeniul public at Judetului Ialomi ţ a i administrarea Consiliului 
Judetean lalornita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Buesti, in vederea 
realiz ă rii unor investitii pentru amenajarea amprizei drumului; 

• Hot ă rarii Consiliului Local al Comunei Bue ş ti nr. 	/2022 privind aprobarea 
transmiterii unui tronson din drumul judetean DJ 201 cuprins intre km 53+493 — Km 
55+518, situat pe raza U.A.T. Corauna Buesti, aflat in dorneniul public al Jude ţ ului 
Ialomita ş i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita, in administrarea Consiliului Local 
al Comunei Buesti, in vederea realiz ă rii unor investitii pentru amenajarea amprizei 
drumului; 

• prevederile art.867, ale art.868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat ă  cu 
modific ă rile si comp let ă rile ulterioare; 

prevederile art. 21 aim. 10, art.22 si ale art.22^1 alin.(3) si (4) din Ordonanta Guvernului 
nr.4311997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile i complet ă rile 
ulterioare. 

P ă rtile 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 Judetean lalomi ţ a in administrarea Consiliului Local al Comunei Bue ş ti a unui 
tronson din drumul judetean DJ 201 cuprins intre km 53+493 — Km 55+518, situat pe raza 

Comuna Buesti, in vederea realiz ă rii unor investi ţ ii pentru amenaj area amprizei 
drumului , avă nd o lungime de 2,025 km. 

1.2.- Transmiterea acestui tronsoan de drum judetean in administrarea temporar ă  a Consiliului Local al 
Comunei Bue ş ti se face in vederea realiz ă rii unor investitii in amenajarea amprizei drumului, respectiv 
spatii verzi ş i trotuare. 

2. Durata contractului de administrare 



2,1.- Darea in administrare temporar ă  a tronsonului din drumurile judetene DJ 201, se face pe o perioad ă  
de 3 ani care incepe s ă  curg ă  de la incheierea procesului verbal de predare-prirnire. La expirarea acestei 
perioade bunul imobil revine de drept in administrarea Consiliului Judctean Ialomita 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 de drum judetean. La finalizarea lucr ă rilor necesare realiz ă rii investitiilor In amenajarea 
amprizei drumului, acesta se va precla prin proces-verbal de predare-primire. 

3.- DREPTURILE PARTILOR 

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

a) s ă  urm ă reasc ă  indeplinirea obligatiilor asumate de c ă tre noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare potrivit reglement ă rilor iegale aplicabile; 

b) să  inspecteze drumurile de interes local transmise in administrare, s ă  verifice stadiul ş i calitatea 
lueră 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) să  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 Buesti 
Consiliul Local al Comunei Bue ş ti 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) s ă  efectueze pe cheltuiala sa  cu respectarea legilor aplicabile din domeniu, lucr ă rile necesare in 

vederea realiz ă rii investitiilor pentru amenajarea amprizei drumului, respectiv realizarea de spatii 
verzi ş i trotuare, care fac obiectul prezentului contract de administrare. 

4.- OBLIGA Ţ IILE PYtRTILOR 

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

a) s ă  nu îl tulbure pe administrator in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
administrare; 

b) să  notifice administratorului aparitia oric ă ror imprejură ri de natur ă  să  aduc ă  atingere 
drepturilor/intereselor sale; 

c) s ă  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 Ialornita or. 	/ 	2022 ş i să  le 
preia, prin proces-verbal, la data finaliz ă rii lucră rilor, impreund cu valoarea lucr ă rilor realizate; 

4.2- Obli2atiile administratorului temporar - Consiliului Local al Comunei Buesti 
Consiliul Local al Comunei Bue ş ti, in calitatea de administrator temporar al acestor drumuri, are 

urmă toarele obligati': 

a) s ă  nu modifice traseul drumului si s ă  nu itnpun ă  restrictii de eirculatie tă ră  acordul administratorului 
initial al drumului; 

b) s ă  respecte normele de proiectare si de executie eel 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 ; 
e) s ă  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor ş ilsau 

acceselor la zona drumului; 



f) s ă  nu rnodifice incadrarea drumului din punctul de vedere al capacit ă tii portante, fă ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 
s ă  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execu ţ ie a lucră rilor si 
obliga ţ iile in vederea 

5. Incetarea contractului de administrare  

Prezentul contract inceteaz ă  in urm ă toarele situatii: 
a) prin acordul p ă rtilor, prin incheierea unui act aditional semnat de p ă rti; 
b) prin renuntare,  în situatia in care administratorul temporar nu poateinu realizeaz ă  lucr ă rile de realizare 
amenaj are a amprizei drumului, intr-un termen de 3 ani; 
c) la expirarea duratei de 3 ani 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 sernnate de are pr ţĘ  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 diverge* in derularea Contractului se solu ţ ioneaz ă  pe cale amiabil ă . n caz contrar 
divergentele se 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. JUDEŢ UL IALOMIŢ A 	 U.A.T. COMUNA BUE Ş TI 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

reprezentat de: 	 BUEŞ TI 

Pre§edinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

MIIIĂ ILĂ  NICOLAE 
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Nr.  /./.er 90 /2022-H din  /&  o(.2022  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rfire privind transmiterea unui tronson din drumul judetean DJ 201 

cuprins intre km 53+493 — Km 55+518, situat pe raza 	Comuna Buesti, aflat in 
domeniul public al Judetului Ialomita i administrarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a, in 
administrarea Consiliului Local al Comunei Buesti, in vederea realiz ă rii unor investitii 

pentru amenaj area amprizei drumului 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune aprobarea transmiterii unui tronson 
din drumul judetean DJ 201 cuprins intre km 53+493 — Kin 55+518, situat pc raza U.A.T. 
Comuna Buesti, aflat in domeniul public al Judetului Ialomi ţ a i administrarea Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Buesti, in vederea realiz ă rii 
unor investitii pentru amenajarea amprizei drumului. 

Potrivit Hot ă ră rii Guvemului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotdrdrea 
Guvernului nr, 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii functionale a drumurilor 
publice ş i a drumurilor de utilitate privatd deschise circula ţ iei publice, Anexa nr, 223 — Reteaua 
de drumuri judetene din judetul Ialomi ţ a, la pozitia 5 este prev ă zut traseul drumului judetean 201, 
drum cc se and in proprietatea public ă  a Judetului Ialomi ţ a si in administrarea Consiliului 
Judetean Tal omita. 

Prin adresele nr. 1662/29.09.2021, nr. 8/07.01.2022 ş i nr. 63/13.01.2022 Prim ă ria 
Comunei Bue ş ti a solicitat darea in administrare a tronsonului din drumul judetean DJ 201 
cuprins intre km 53+493 — Km 55+518, situat pe raza U.A.T. Comuna Bue ş ti, in vederea 
realiz ă rii unor investitii pentru amenajarea amprizei drumului, respectiv amenajarea terenului 
dintre santul eolector i gardurile gospoddriilor prin amenajarea de spa ţ ii verzi ş i trotuare. 

Temeiul juridic al solicit ă rii 1'1 reprezint ă  prevederile art. 22 si 22A1 gin, (3) si (4) din 
Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare, care stipuleaz ă  că  in situatia realiz ă rii de lucr ă 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 publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 
administratorului drumului. Autoritatea administratiei publice locale care preia in administrare un 
sector de drum potrivit aim. (3) are obligatia respectdrii urm ă toarelor conditii: 

a) sd nu nlodifice traseul drumului si s ă  nu impun ă  res ţ rictii de eirculatie f ă ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 

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

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

Cons ful Jude ean alomita 1111111111 , 1111  III  
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d) s ă  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea 
amplasamentelor $i/sau acceselor la zona dnimului; 

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

f) s ă  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendatul de executie 
a lucră rilor $i obliga ţ iile in vederea realiz ă rii. 

De asemenea, prin proiectul de hot ă rke este aprobat contractul de administrare si este 
imputernicit Presedintele Consiliului Judetean Ialomita s ă  semneze acest contract. 

Constatand ca sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate $i de oportunitate, propun 
Consjliului Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma si con ţ inutul prezentate in project. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN P L 

Redact at, 
Teadorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 	 iDa 	 4..W• 

la proiectul de hot ă rfire privind transmiterea unui tronson`de dinnijnire ţ ean din 
DJ 201 cuprins intre km 53+493 — km 55+518 situat pe raza U.A.T. Bue ş ti, aflat in 

domeniul public al Jude ţ ului Ialomiţ a ş i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, in 
administrarea Consiliului Local al Comund Bue ş ti 

Conform prevederilor Hot ă rdrii nr. 782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea 
anexelor la Hot ă rdrea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii 
funcţ ionale a drumurilor publice ş i a drumurilor de utilitate privat ă  deschise circula ţ iel 
publice, in Anexa in% 2.23 — re ţ eaua de drumuri jude ţ ene din jude ţul IALOMIŢ A, la num ă rul 
5 este prev ă zut traseul dmmului jude ţ ean DJ 201, aflat in proprietatea public ă  a Judeţului 
Ialomi ţ a ş i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a. 

In accep ţ iunea articolului 7 din Ordonanţ a Guvernului nr, 43/1997 privind regimul 
drumurilor, se reglementeazd "Drumurile de interes juderean fac pcirte din proprietatea 
publicei a judetului şi cuprind drumurile judetene, care asigurei legeitura intre: 

a) resedintele de judet cu municiplile, cu orasele, cu resedintele de comuncl, cu 
statiunile balneoclimaterice i turistice, Cu porturile 	aeroporturile, cu obiectivele 
importante legate de apeirarect tdrii si cu obiectivele istorice importante; 

b) orase municipii, precum Fntre acestea resedintele de comunei; 
c) resedinte de comunei." 

Urmare realiz ă rii că rţ li funciare nr. 20578 Bue ş ti pentru DJ 201 in baza art. 307 din 
Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recep ţ ie ş i 
inscriere in eviden ţ ele de cadastru ş i carte funciard s-a atestat apartenen ţ a la domeniul public 
jude ţ ean a intregii supra.* conexe drumului jude ţ ean situat intre imobilele adiacente in 
interiorul localit ăţ ilor. 

Primă ria Comunei Bue ş ti prin adresele nr.23.177/2021-R 129.09.2021, nr.172/2022- 
Y/04.01.2022 ş i nr. 1.160/2022-E/13.01.2022 ne solicit ă  acordarea dreptului de adrninistrare 
asupra tronsoanului km 53+493 — km 55+518 cc traverseaz ă  interiorul localit ăţ ii a drumului 
judeţ ean DJ 201 pc o perioad ă  de 3 ani in vederea amenaj ă rii de spaţ ii verzi i alei pietonale 
in comuna Bue ş ti. Avand in vedere faptul cii. Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a are intocmite c ă rţ ile 
funciare pentru acest bun, se va da în administrare tronsonului de drum jude ţ ean cuprins intre 
km 53+493 — km 55+518 suprafaţă  cc face parte integranth din cartea funciar ă  nr.20578 
Bue ş ti aferent ă  drumului judeţ ean DJ 201. 

Temeiul legal al acord ă rii acestui drept de administrare este reprezentat de prevederile 
art. 22A1 alin. (3) ş i urm ă toarele din O.G. nr. 4311997 privind regimul drumurilor "Pentru 
realizarea de lucr ă ri de reabilitare San modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul 
unor localit ăţ i pot fi preluate temp orar in administrarea autorit ăţ ilor administra ţ iei publice 
locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului." 

CensItiul Judatean lalomita 

10000116869 



Administrarea bunurilor din domeniul public al Judetului Ialomita este atributul 
exclusiv al Consiliului Judetean Ialomita, care, prin hot ă ră re poate dispune darea in 
administrare a bunurilor proprietate public ă , in conformitate 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 
bunului care face obiectul dcirii fn administrare valo area de inventar a acestuia", anume: 

• DJ 201 - Co ş ereni (DN2)- Bor ă ne ş ti — B ă rcă ne ş ti — Condiee ş ti — Axintele — Orezu — 
Piersica — Bordu ş elu — Marsilieni Albesti — Bue ş ti — Iv ă ne ş ti — Ion Ghica — Ciulnita — 
Cosambesti — Gimb ăş ani — Mă rcule ş ti — Sudi ţ i S ă veni Ţă ndă rei, aferent ă  că rtii funciare 
nr. 20578, cu num ă r de inventar 110095, valoare in urma evalu ă rii de 89.571.103,00 lei. 

Valoarea de inventar a tronsonului cuprins intre km 53+493 — km 55+518 este de 
1.850.831.47 lei. 

În urma finaliz ă rii lucr ă rilor de amenaj are a spatiilor verzi si a aleilor pietonale pe acest 
tronsoan de drum judetean acesta va reveni in domeniul public al judetului Ialomita ş i in 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita in baza unui proces verbal de predare-primire. 

Fiind indeplinite conditiile de legalitate, necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

Director executiv, 
Gheorghe PRO CA 
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Nr. 63i 13.01.2022 

Catre,. 
CONSIL1 LW 3 UDETEAN mLomrrit 

Revenim Ia adresa noastrii nr. 1662/29,09.2021 51 8107.01..2022 prin  care ye 

infonnarn cA localitatea Bue§ti, judetul •este strAbAtutA de la est la vest de 

Drumul Judctean 201 Slobozia - Co5ereni pe a poq.inne ľ n intravilanul satului de la 

Km 534.493 panA, la Km 55+518. 

Pe partitinea care strAbate localitatea, Drumul .Tudetean DJ 201 este intretinut 

de Consiliul Judeteart Ialomila, din at eArui domeniu public face page, în sehimb 

tercnul diDtre 941.11 colecf-tor 5i gardurile cetltenilor este ingrijit §i gospodhrit de 

administraft publicA localA., 

DeoarecE.,,, pentru buna intretinere  a Suprafetei respective UAT Comuna Bue5ti 

trebuie sA eheltuie surne importante de bat-A s  coIectivitatea dore5te ă  faea ş t antnitite 

invest4ii (ex amenajare spa0i verzi ş  aici pictonale, etc.),vä rum  srtfiti  de kord 

ea transom l respcetiv sA fie dat  în  administrare Cortsillului local Buesti, judetul 

Ialotnita, pentru o perioadA de 3 anir 

Vă  raulltirnim. 
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