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PROIECT DE HOTARARE NR:
privind transmiterea a clout', tronsoane din drumul judetean DJ 201 cuprinse fntre km 44+940
- km 50+227 ş i km 50+244 - km 52+594, situate pe raza UA. T. Comuna Albe şti, aflate în
domeniul public al Judetului lalomita i administrarea Consiliului Judetean lalomita, în
administrarea ConsMului Local al Comunei Albesti, Fn vederea realiz ării unor investitii pen tru
amenajarea amprizei drumului

Consiliul Judetean lalomi ţa,
Avemd vedere:
- Referatul de aprobare nr.
/2022 din k.-02.2022 al Presedintelui
Consiliului Jude ţean lalomiţo;
- adresa nr. 286 din 28.012022 transmisa de Prim ăria Albesti;
Examinemd:
Anexa nr. 1 la Hotără rea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului
public al jude ţului lalomi ţa, precum i al municipiilor, oraselor i cornunelor din judetul
lalomiţa, Cu modificările i completă rile ulterioare;
Hotărarea Guvernului nr. 782/2014 pen tru modificarea anexelor la Hot ă ră rea
Guvemului nr. 540/2000 privind aprobarea Incadră rii în categorii functionale a drumurilor
pub/ice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei pub/ice;
- Raportul de specialitate nr. 0f9/S72022 - PI din e2-.02.2022 al Directiei
Patrimoniu;
- Avizul nr.
/2022 - _din
.02.2022 al Comisiei juridice, de discipline',
drepturi, obligatii i incompatibilit ă ti;
- Avizul nr.
/2022 din
.02.2022 al Comisiei economicalinanciar ă
agricultură;
- Avizul nr.
/2022 din
.02.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regional ă, protecţia mediului şi turism;
În conformitate Cu:
- prevederile art, 7, art. 22 si art. 22A1 alin. (3) si (4) din Ordonan ţa de Guvern
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă, cu modifică rile şi cornpletă rile
ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), alin. 4 lit, o), art. 297 alin. (1) lit, a), art. 298 lit.
b), art. 299 si art. 300 din Ordonan ţy de Urgentă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modifică rile şi completarile ulterioare;
- prevederile art. 866- 870 din Codul civil;
- prevederile Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
rPrPntie 5i inscriere in eviden ţele de cadastru şi carte funciară,
Cons lul Judetean lalomita
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Cod FP -07-06, ed.2 versa

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenrd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare,
HOTARA5TE:
Art.1 Se aprobă darea in administrareo Consiliului Local at Comunei Albe.,sti a clout,
tronsoane din drumul judetean DJ 201 cuprinse intre km 44+940 — km 50+227 şi km 50+244
— km 52+594, situat pe raza U.A.T. Cornuna Albesti, aflate în domeniul public al Judetului
lalomiţa si administrarea Consiliului Judetean lalomi ţa, pen tru o perioad'ă de 4 ani, in
vederea realiz ăril unor invest/0i pen tru amenajarea amprizei drumului (ale, pietonale, cell de
acces la proprietă ti si amenajare spatii verzi), avand datele de identificare prev ăzute in
Anexa nr. 1 la prezenta hot ăretre.
Art.2(1) Consiliul Local al Comunei Albesti va exercita dreptul de administrare, atribuit la
art.1), in urm ătoarele conditii:
a) să utilizeze sectorul din drumul judetean al 201 atribuit in administrare conform
destinatiei acestuia;
b) să execute din surse financiare proprii lucr ări de amen ajare a amprizei drumului
DJ 201 pe tronsonul mentionat la art, 1);
c) poate realiza lucr ări de reabilitare i modernizare cu respectarea conditiilor prev ăzute
la art. 22 1'1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificările .,si completările ulterioare;
d) in litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanter titularul acestui drept va
sta in nume propriu;
e) in litigiile privitoare la dreptul de pro prietate asu pro bunului transmis, titularul
dreptului de administrare are obligatia s ă arate instantei cine este titularul dreptuiui de
proprietate; în cazul neindeplinirii acestei obligati/ va suporta prejudiciile cauzate proprietarului
bunului transmis.
(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat în urm ătoarele
a) cand nu sunt exercitate drepturile şi indeplinite obi/gat/Ile transmise prin prezenta
hotărăre;
b) in cazul renuntă rii titularului la acest drept;
c) în cazul in care legea sau interesul public o impun;
d) la momentul expirării termenului de 4 ani de la incheierea procesului verbal de
predare preluare a tronsonului, on dup ă caz, la data realiz ării lucrărilor de amenajare a
amprizei drumului.
Art.3 La expirarea perloadei prevăzute la art. 1 bunurile /mobile revin de drept in
administrarea Consiliului Judetean lalomita pe baz ă de proces-verbal de predore-primire.
Art.4 Predarea in administrare a bunurilor /mobile prevăzut la art. 1 se va realiza
prin contract de administrare incheiat intre Judetul lalomito i Cornuna Albesti, potrivit
Anexei nr. 2 la prezenta hot ăreire.
Art.5 Se imputerniceste Pre.,sedintele Consiliului Judetean lalomita s č semneze
contractul de administrare prev ăzut la art. 4.
Cod FP -07-02, ed.2 vers.1

Art.6 Prezenta hotăreire se va comunica, prin gnja Secretarului General al Judetului
lalomita, spre ducere la Fndeplinire, directillor de specialitate implicate din cadrul Consiliului
Judetean lalomita si Consiliului Local al Coniunei Albesti, si, spre stlintti, Institutiei
Prefectului — Judetul lalomita, urmand sei fie publicat6 pe site-ul Consiliului Judetean
lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarui General al judetului lalomita
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV

Cod FP -0T02, ed,2 vers,1

Anexa nr. 1 la Hotărarea Consiliului Judetean Ialomita nr.

Datele de identificare ale bunului imobil transmis temporar din
administrarea Consiliului Judetean Ialomita in administrarea Consiliului
Local al Comunel Albe şti in vederea amenaj ării de alei pietonale, c ăi de
acces la propriet ăti şi spatii verzi

Nr.
crt.

1

Nr.
inventar

110095

Cod
clasificare

1.3.7.2.

Denumirea
bunului

Drum
judetean DJ 20
tronsoanele
cuprinse intre
km 44+940 —
km 50+227 şi
km 50+244 —
km 52+594

EIemente de
indentificare

Suprafată tronsoane
= 54 574 nip, teren
intravilan, cărti
funciare nr. 21028
(31.078 mp +
14.602mp) şi nr.
21030 (8.894 nip),
comuna Albeşti,
tronsoanele cuprinse
intre kin 44+940 —
km 50+227 şi km
50+244 — km 52+594

Valoare de
inventar
(lei)

Anul
dobăndi
rii

2.971.063,13
lei fără T.V.A.
(evaluare dec.
2021)

2001

Situatia
Juridică

H.CJ. or. 47/
30.09.1999
Carti
funciare or.
21028 ş i or.
21030

Anexa nr. 2 la Hotărfirea Consiliului Judetean nr.

CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru
a două tronsoane din drumul judelean DJ 201 cuprinse intre km 44+940 — km 50+227 0 km
50+244 — km 52+594 situate pe raza U.A.T. Comuna Albe şti, in vederea realiz ării unor investitii
pentru amenaj area amprizei drumului

PĂRTILE:
I. U.A.T. JUDEŢUL IALOMIŢA, prin Consiliul Judetean Ialomita, cu sediul in municipiul
Slobozia, Piata Revolutiei, nr.1, judetul Ialomita, reprezentat prin domnul Marian Pavel - Preşedintele
Consiliului Judetean Ialomita, in calitate de proprietar/titular al dreptului de proprietate public ă asupra
drumurilor de interes judetean, pc de o parte,

şi
II. U.A.T. COMUNA ALBESTI, prin Consiliul Local al Comunei Albe şti, cu sediul in Comuna
Albeşti, str. Dealului, nr.6, Judetul Ialomi ţa reprezentat prin domnul Jug ănam Emil Primarul Comunei
Albeşti , in calitate de administrator temporar, pe de altă parte,
in baza :
D Hotărării Consiliului Judetean Ialomiţa nr.
/2022 privind transmiterea a două
tronsoane din drumul judetean DJ 201 cuprinse intre km 44+940 — km 50+227 şi km 50+244
— km 52+594, situate pe raza U.A.T. Comuna Albe şti, aflate in domeniul public al Judetului
Ialomita şi administrarea Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al
Comunei Albeşti, in vederea realiz ării unor investiţii pentru amenajarea amprizei drumului;
• Hotărării Consiliului Local al Comunei Albeşti nr.
/2022
privind
preluarea a două tronsoane din drumul judetean DJ 201, cuprinse intre km 44+940 — km
50+227 şi km 50+244 — km 52+594, situate pe raza U.A.T. Comuna Albe şti, aflate in
domeniul public al Tudeţului Ialomita şi administrarea Consiliului Judetean Ialomita, in
administrarea Consiliului Local al Comunei Albe şti, In vederea realiz ării unor investiţii
pentru ameriajarea amprizei drumului;
> prevederile art.867, ale art.868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu
modificările i completările ulterioare;
> prevederile art. 21 aim. 10, art.22 şi ale art.22^1 alin.(3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă, cu modific ările i completările ulterioare.
,

-

Părţile au convenit s ă incheie prezentul CONTRACT DE ADMINISTRARE, prin care
stabilesc urm ătoarele:

1. Obiectul contractului de administrare
1.1. - Obiectul prezentului contract îl reprezint ă transmiterea temporar ă din administrarea Consiliului
Judetean Ialomita in administrarea Consilitdui Local al Comunei Albeşti a două tronsoane din drumul
judetean DJ 201 cuprinse intre km 44+940 — km 50+227 şi km 50+244 — km 52+594, situate pe raza
U.A.T. Comuna Albeşti, in vederea realiz ării unor investitii pentru amenaj area amprizei drumului,
respectiv realizarea de alei pietonale, c ăi de acces la proprietăti şi amenaj are spaţii verzi.
1.2.- Transmiterea acestor tronsoane de drum judetean in administrarea temporar ă a Consiliului Local al
Comunei Albeşti se face in vederea realiz ării unor investitii in amenaj area amprizei drumului, respectiv
amenajarea terenului dintre şantul colector i gardurile cet ătenilor.

2. Durata contractului de administrare
2.1.- Darea in administrare temporar ă a color două tronsoane din drumul judetean DJ 201, se face pe o
perioad ă de 4 ani care incepe s ă curg ă de la incheierea procesului verbal de predare-primire. La expirarea
acestei perioade bunurile imobile revin de drept in administrarea Consiliului Jude ţean lalomita pe bază de
proces-verb al de predare-primire.
2.2.- Prezentul contract intră in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-primire a celor
două tronsone de drum jude ţean. La finalizarea lucr ărilor neeesare realiz ării investitiilor in amenajarea
amprizei drumului, acestea se vor preda prin proces-verbal de predare-primire.

DREPTURILE PĂRTILOR
3.1- Drepturile proprietarului: Consiliul Judetean Ialomita
Consiliul Judetean Ialomita are urm ătoarele drepturi:
a) să urmăreaseă indeplinirea obligaţiilor asumate de către noul administrator, prin prezentul contract de
administrate potrivit reglement ărilor legale aplicabile;
b) să inspecteze drumurile de interes local transmise in administrare, s ă verifice stadiul şi calitatea
lucrărilor, precum şi modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea acestor luer ări;
verificarea se va efectua cu notificarea prealabil ă;
c) să participe prin reprezentan ţi desemnaţi, la procedurile de recep ţie a lucrărilor;
d) s ă cear ă, prin reprezentanţii desemnaţi in comisiile de recep ţie, la refacerea/suplimentarea unor lucr ăti,
atunci and se constată deficienţe in execuţia lucrărilor.

3.2.- Drepturile administratorului temporar Consiliul Local al Comunei Albesti
Consiliul Local al Comunei Albe şti are următoarele drepturi:
a) să administreze in mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, tronsoanele de drum jude(ean
preluate in administrare;
b) să efectueze pe cheltuiala sa cu respectarea legilor aplicabile din domeniu, luerătile necesare in
vederea realiz ării investiţiilor pentru amenaj area amprizei drumului, respectiv realizarea de alei
pietonale, chi de acces la propriet ăţi şi amenajare spaţii verzi, care fac obiectul prezentului
contract de administrare.

4.- OBLIGATIILE PARTILOR
4.1- Obligatiile proprietarului -Consiliului Judetean Ialomita
Consiliul Judeţean lalomita , in calitate de proprietar, are urm ătoarele obligatii:
a) să nu îl tulbure pe administrator in exerci ţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de
administrare;
b) să notifice administratorului apari ţia oric ăror imprejurări de natură să aducă atingere
drepturilor/intereselor sale;
c) s ă facă predarea tronsoanelor de drum, prin proces-verbal de predare-primire, in termen maxim de 10
zile lucr ăto are de la data adopt ării Hotărdrii Consiliului Judetean Ialomi ţa nr.
/
2022 şi să le
preia, prin proces-verbal, la data finaliz ării lucrărilor, impreună cu valoarea lucr ărilor realizate;

4.2- Obligatiile administratorului temporar - Consiliului Local al Comunei Albesti
Consiliul Local al Comunei Albe şti, in calitatea de administrator temporar al acestor drumuri, are
următoarele obligaţii:
a) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul administratorului
initial al drumului;
b) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat;

c) să aibă acordul prealabil de la administratorul initial al drurnului privind proiectul pentru amenaj area
arnprizei drumului ;
e) să realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor si/sau
acceselor la zona drumului;
f) să nu modifice ineadrarea drumului din punctul de vedere al capaciatii portante, fără acordul
administratorului initial al drumului;
g) să prezinte, odat ă cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de executie a lucrărilor şi
obligatiile in vederea realiz ării.

5. Ineetarea contractului de administrare
Prezentul contract inceteaz ă in următoarele situatii:
a) prin aeordul părtilor, prin incheierea unui act aditional semnat de p ărti;
b) prin renuntare, in situatia in care administratorul temporar nu poate/nu realizeaz ă luerările de realizare
amenajare a amprizei drumului, intr-un termen de 4 ani;
c) la expirarea duratei de 4 ani pentru care s-a stabilit dreptul de administrare;
d) alte situatii prev ăzute de lege.
6. Alte clauze
6.1. Prezentul Contract de administrare se poate modifica prin acte aditionale semnate de către p ărti, Cu
respectarea nonnelor 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 solutionează pe cale amiabil ă. in caz contrar
divergentele Sc vor solutiona de instantele competente.
6.4. Forta major ă exonereaz ă părtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărfire privind transmiterea a dou5: tronsoane din drumul judetean DJ
201 cuprinse intre km 44+940 — km 50+227 şi km 50+244 — km 52+594 , situate pe raza
U.A.T. Comuna Albeşti, aflate in dorneniul public al Judetului Ialomita i administrarea
Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Albeşti, in
vederea realizarii unor investi ţii pentru amenaj area amprizei drumului
Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune aprobarea transmiterii privind
transmiterea a cloud tronsoane din drumul jude ţean DJ 201 cuprinse intre km 44+940 — km
50+227 ş i km 50+244 — km 52+594 , situate pe raza U.A.T. Comuna Albe şti, aflate in domeniul
public al Judetului Ialomiţa şi administrarea Consiliului Jude ţean Ialomita, in administrarea
Consiliului Local al Comunei Albeş ti, in vederea realiz ării unor investitii pentru amenaj area
amprizei dmmului.
Potrivit Hot ărării Guvernului or. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hot ărărea
Guvemului nr. 540/2000 privind aprobarea incadr ării in categorii functionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privat ă deschise circulatiei publice, Anexa nr. 2.23 — Re ţeaua
de drumuri judetene din judetul Ialomi ţa, la poziţia 5 este prev ăzut traseul drumului judetean 201,
drum ce se afl ă in proprietatea public ă a Judeţului Ialomiţa şi in administrarea Consiliului
Judeţean Ialomita.
Prin adresa nr. 286 din 28.01.2022 Primăria Comunei Albeşti a solicitat darea in
administrare a cloud tronsoane din drumul jude ţean DJ 201 cuprinse intre km 44+940 —
km 50+227 şi km 50+244 — km 52+594, situate pe raza U.A.T. Comuna Albe şti, îu vederea
realizării unor investitii pentru amenajarea amprizei drumului, respectiv amenaj area terenului
dintre şantul colector şi garduri cu spaţii verzi i alei pietonale.
Temeiul juridic al solicitării îl reprezint ă prevederile art. 22 şi 22^1 aim. (3) şi (4) din
Ordonanţ a Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modificările
completările ulterioare, care stipuleaz ă că in situaţia realizării de lucrări de reabilitarc sau
modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul unor localit ăţi pot fi preluate temporar in
administrarea autorit ăţilor administra ţiei publice locale, la solieitarea acestora, cu acordul
administratorului drumului. Autoritatea administra ţiei publice locale care preia in administrare un
sector de drum potrivit alin. (3) are obligatia respect ării următoarelor condiţii:
a) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fărd acordul
administratorului initial al drumului;
b) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care
a fost preluat;
Judetean lalomita
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c) sa aib ă acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul
pentru reabilitare sau modernizare;
d) să realizeze, cti avizul administratorului initial a drumului, autorizarea
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului;
e) să flu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere al capacit ătii portante, fără
acordul administratorului initial al drumului,
f) să prezinte, odat ă cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de executie
a lucrărilor şi obligatiile in vederea realiz ării.
De asemenea, prin proiectul de hot ărdre este aprobat contractul de administrare si este
imputernicit Pre şedintele Consiliului Judetean Talomita s ă semneze acest contract.
Constatand ca sunt indeplinite conditiile de necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ărdrii in forma şi continutul prezentate in proiect.

Redactat,
Teadorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT
la proiectul de hot ărare privind transmiterea a doufi tronsone de drum judetean
DJ 201 cuprinse intre km 44+940 — km 50+227 si km 50+244 — km 52+594 situate pe
raza U.A.T. Albesti, aflate in domeniul public al Judetului Ialomita i administrarea
Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti

Conform prevederilor Hot ărarii nr. 782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea
anexelor la Hot ărarea Guvemului nr. 540/2000 privind aprobarea ineadr ării in categorii
functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privat ă deschise eirculaţiei
public; in Anexa nr. 2.23 — re ţeaua de drumuri judeţene din jude ţul IALOMITA, la numărul
5 este prevăzut traseul drumului judetean DJ 201, aflat in proprietatea public ă a Judetului
Talomita si administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa.
În acceptiunea articolului 7 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, se reglementeaz ă "Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea
publica ajuderului ş i cuprind drumurile judelene, care asigurci legeitura intre:
a) resedintele de juder cu municipiile, cu oraşele, cu resedinţele de comunci, cu
statiunile balneoclirnaterice ş i turistice, cv porturile i aeroporturile, cu obiectivele
importante legate de aparareaţării ş i cu obiectivele istorice itnportante;
b) orase şi municipii, precum ş i Mire acestea si resedinfele de comunci;
c) resedinte de comma."
Urmare realiz ării cărţilor funciare nr. 21028 şi nr. 21030 UAT Albeşti pentru DJ 201 in
baza art. 307 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, receptie i inscriere in eviden ţele de cadastru şi carte funciar ă s-a atestat apartenenta
la domeniul public judetean a intregii suprafete conexe drumului judetean situat intre
imobilele adiacente in interiorul localit ăţilor.
Primăria Comunei Albesti prin adresa nr.286/28.01.2022 inregistrat ă la Consiliul
Judeţ ean Ialomita sub nr.2.528/2022-U/31.01.2022, ne solicit ă acordarea dreptului de
administrare asupra tronsoanelor cuprinse intre km 44+940 — km 50+227 şi km 50+244 — km
52+594 cc traverseaz ă interiorul localitătii a drumului judetean DJ 201 pe o perioad ă de 4 ani
in vederea amenaj ării de spatii verzi si alei pietonale in comuna Albesti. Având in vedere
faptul că Consiliu.1 Judeţean Ialomiţa are intocmite c ărţile funciare pentru acest bun, se vor da
in administrare tronsoanele de drum jude ţean cuprinse intre km 44+940 — km 50+227 şi km
50+244 — km 52+594 suprafete cc fac parte integrant ă din cărţilor ffinciare rtr. 21028 si nr.
21030 Albesti aferente drumului jude ţean DJ 201.
Temeiul legal al acord ării acestui drept de administrare este reprezentat de prevederile
art. 22'1 alin. (3) şi următoarele din O.G. nr. 4311997 privind regimul drumurilor "Pentru
Cons! lul Judetean lalornita
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realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul
unor localităti pot fi preluate temporar in administrarea autorit ătilor administratiei publice
locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului."
Administrarea bunurilor din domeniul public al Judetului Ialomita este atributul
exclusiv al Consiliului Judetean Ialornita, care, prin hot ărdre poate dispune darea in
administrare a bunurilor proprietate public ă, in conformitate cu prevederile art. 298 şi ale art.
299 din O.U.G. nr. 5772019 privind Codul administrativ cu complet ările ulterioare, care
cuprinde elemente prin care se constituie dreptul de administrare: "a) date de identificare a
bunului care face obiectui dării in administrare ş i valoarea de inventar a acestuia", anume:
• DJ 201 - Co şereni (DN2)- Bor ănqti — B ărcăneşti — Condre şti — Axintele — Orezu —
Piersica — Bordu şelu — Marsilieni — Albe şti — Bue şti — Ivăneş ti — Ion Ghica Ciulnita —
Cosâmbeşti Gimbăşani — Mărculeşti Suditi — S ăveni - Ţăndărei, aferente c ărtilor funciare
nr.21028 şi nr. 21030, cu num ăr de inventar 110095, valoare In urma evalu ării de
89.571.103,00 lei firă T.V,A.
Valoarea de inventar a tronsoanelor cuprinse intre km 44+940 — km 50+227 şi km
50+244 — km 52+594 este de 2.971.063,13 lei ffiră T.V.A.
În urrna finaliz ării lucrărilor de amenajare a spatiilor verzi şi a aleilor pietonale pe
aceste tronsoane de drum judetean acesta vor reveni in domeniul public al judetului lalomita
ş i in administrarea Consiliului Judetean lalomita in baza unui proces verbal de predareprimire.
Fiind indeplinite conditiile de legalitate, necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotdrarii in forma şi corrtinutul prezentate in proiect.

Director executiv,
Gheorghe ROCA

COMUNA ALBESTI
JUDETUL IALOMITA
Nr. 286 din 28.01.2022

CAT RE,
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Prin prezents vs aducem la cunostinta ea U.A.T.Cornuna Albestijudetul
lalomita,este streibatuta de Is est la vest de Drurnul Judetean 201 Slobozia Coserenl
pa un segment de drum conform C.R21028(km 44 +940 - km 50+227) si C.F.21030(km
50*244 - km 52+594).
Pe portiunea care strabatate teritoriul administrariv teritorlal al U.A.T.Comuna
Albesti,Drumul Judetean DJ 201 este intretinut de Consillul Judetean lalornita,din al
carul domeniu public face parte,in schirnb terenul dintre santul colector si gardurile
cetatenilor este ingrijit si gospodarit de administratia publics locale.
Deoarece,peritru buns intretinere a suprafetei respective UAT Comuna Aibesti
trebuie sa cheltuie sume Important() de bani si colectivitatea doreste sa faca si
anumite investitii(ex:amenajare %anti' verzi si alei pletonale,etc.hva rugam sa fiti de
acorcl ea tronsonui respectiv sa fie dot in administrare Consiliului local Albesti,judetul
lalomita,pe o perloada de 4 ani.
Va multurnim.
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