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PROJECT DE HODIRA'RE NR.
privind revocarea dreptului de administrare constituit Consiliului Local al Cornunei Movila
asupra unui tronson din drumul judelean DJ 212 Li/vial judet Brdila — Luciu — Mihail
Kogcilniceanu Teinddrei — Ldcusteni Platonayti Movila — Fetqti, cuprins intre
km 85+047 — km 87+454, aflat în domeniul public al Judetului lalomila,
prin Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 38727.03.2019

Consiliul Judelean
Aveind in vedere:
din 4402.-.2022 al Preşedintelui Consiliului
- Referatul de aprobare nr. '299/72022 Judetean 1alornita,
Examineind:
- Hoteirdrea Consiliului Juderean Ialomita nr. 38/27.03.2019 privind transmiterea unui
tronson din drumul judekan DJ 212 Limit ă judet Braila — Luciu — Mihail Kog ălniceanu Tăndărei
— Leicusteni — Platone şti — Movila Fete* cuprins intre km 85+047 — km 87+454, aflat in
domeniul public al Judetului Ialotn4a ş i administrarea Consiliului Judekan Ialomita,
`en administrarea Consiliului Local al Comunei Movila
- adresa nr. 280/17.01.2022 a Primăriei Movila;
- Raportul de specialitate nr. :0,9 /2022 - 0 din O& 042022 al Directiei
Patrimoniu;
/2022 .2022 al Comi siei juridice, de disciplinei, drepturi,
- Avizul nr.
din •
obligatii şi incompatibiliteiţi;
- Avizul nr.
din
/2022 .2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protectia mediului şi turism,
In conformitate Cu:
- prevederile Titlului I din Partea a V-a din Codul administrativ;
Anexa nr. 1 la Hoteireirea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Ialomita, precum şi al inunicipiilor, oraşelor i cornunelor din judetul Ialomiţa, cu
modific ările i completările ulterioare;
- Hotărdrea Guvernului nr. 782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea anexelor la
Hoteireirea Guvernului nr. 540/2000 privind ciprobarea incadrării în categoril functionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privatei deschise circulatiei publice;
prevederile Orclonantei de Guvern nr. 4371997 privind regirnul drumurilor, republicată, cu
modific ările şi complet ările ulterioare;
- prevederile art. 869 din Codul Civil al Rorndniei,
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In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 5712019
privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,

HOT Ă R Ă $TE:
Arid Se revocei dreptul de administrare constituit Consiliului Local al Comunei Movila

asupra unui tronson din drumul judeţean DJ 212 Limită judeţ Brăila Luciu Mihcal
Kogălniceanu — Tăndărei — L ăcusteni — Platoneşti Movila Feteşti, cuprins intre km 85+047 —
km 87+454, aflat ln domeniul public al Judeţului Ialomiţa, prin Hotărărea Consiliului Juderean
Ialomila nr. 38/27.03.2019, urmare finalizării lucrărilor de modernizare a trotuarelor.

Art.2 Predarea preluarea seetoruluidin drumul judeţean DJ 212 pentru care se revocă
dreptul de administrare potrivit art. 1), se face pe bază de protocol incheiat intre părţi in termen de
10 zile de la data comunic ării prezentei hoteireiri.

Art.3 Prin grija Secretarului general al judeţului Ialomiţa, prezenta hotăreire va fi
comunicată spre ducere la tndeplinire Direcţie Achizi ţii i Patrimoniu şi Primăriei Comunei
Movila, urm ănd a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean lalomiţa — Sec ţiunea "Monitorul
Oficial al Judeţului".

PRE,SEDINTE

MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărlire privind revocarea dreptului de administrare constituit Consiliului Local al
Comunei Movila asupra unui tronson din drumul judetean DJ 212 Litnit ă judet Br ăila — Luciu —
Mihail Kog ălniceanu — Tăndărei — L ăcusteni Platone,,sti Movila Fetefti, cuprins intre
km 85+047 km 87+454, aflat in domeniul public al Judelului
prin Hot ărarea Consiliului Judelean Ialornita tn.. 38727.03.2019
Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judelean
lalomita aprobarea revocării dreptului de administrare constituit Consiliului Local al Comunei
Movila asupra unui tronson din drumul judetean DJ 212 Limitil judet Braila Luciu Mihail
Kogălniceanu Tăndărei L ăcusteni Platoneşti — Movila — Fete şti, cuprins intre km 85+047 — km
87+454, a flat in domeniul public al Judetului Ialomita, prin Hotăreirea Consiliului Judetean
Ialornita nr. 38727.03.2019.
Sectorul din drumul judetean DJ 212 a fast dat En administrarea Consiliului Local al
Comunei Movila in vederea modernizării trotuarelor existente in zona de siguranţă a drumului
judelean, in interiorul localitătii. Dreptul de administrare a fast constituit prin adoptarea
hotărarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 38/27.03.2019, act administrativ care a reglementat şi
incetarea exercitării acestui drept, respectiv, dup ă finalizarea lucrărilor de modern izare
trotuarelor.
Prin adresa inregistrată la Consiliul Judeţean lcdomita, Prim ăria Comunei Movila aduce la
cunastintă administratorului de drept al drumului judetean DJ 212 că lucrările au fast finalizate,
inaintand iprocesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor.
In această situa,tie, coroborănd prevederile hotărcirii Consiliului Judetean Ialornita nr.
38/27.03.2019 cu cele ale art. 869 din Codul civil, se impune revocarea dreptului de

administrare constituit pe perioada de execulie a lucrărilor in favo area Consiliului Local al
Comunei urmeind ca bunul în cauză sei revină in administrarea Consiliului Judelean
Ialomita care, conform prevederilor OrdonaMei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modific ările şi completeirile ulterioare, este administratorul de
drept al drumurilor judetene.
In raportul directiei de specialitate sunt detaliate şi celelalte aspecte ale dreptului de
proprietate publicei al Judetului Ialomita şi a celui de administrare al Consiliului Judetean lalotnita
conferite de legislatia aplicabilă in prezenta cauză.
Constatănd că sunt indeplinite conditiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărdrii în forma şi conţinutul prezentate in project.
PREŞEDINTE
MARIAN P L

Consillul Judetean lalomita
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Tehnoredactal,
Dogaru Julian
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la proiectul de hot ărăre privind revocarea dreptului de administrare constituit
Consiliului Local al Comunei Movila asupra unui tronson din drumul jude ţean DJ 212
Limită judeţ Brăila Luciu — Mihail Kogălniceanu T ăndărei L ăcusteni
Platone şti Movila Fete şti, cuprins intre km 85+047 — km 87+454, allat in domeniul
public al Jude ţului Ialomiţa , prin Hotărărea Coiisiliului Jude ţean Ialomiţa
nr. 38/27.03.2019

Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public ă şi
Hotărării de Gm= nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al jude ţului
Ialomiţa, precum 5i al municipiilor, ora5elor 5i comunelor din jude ţul Ialomiţa, in
Anexa nr. 1, la poziţia nr. 42, Judeţul Ialomiţa deţine in proprietatea public ă dnImul
judeţean DJ 212 care face leg ătura intre Judeţ Luciu- Mihail Kogălniceanurăndărei- Lăcusteni- Platoneşti-

Feteşti.

În accepţiunea articolului 7 din Ordonan ţa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, se reglementeaz ă „Drumurile de interes judelean fac parte din
proprietatea publică a judetului şi cuprind drumurile judetene, care asigură legătura
intre:
a) resedintele de judet cu municipiile, cu orasele, cu resedintele de Coilluna, cu
statiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şiaeroporturile, cu obiectivele
importante legate de apărarea tării şi cu obiectivele istorice importante;
b) orase şi municipii, precum şi fntre acestea şi resedinţele de comuna;
c) resedinte de comun ă."

Un sector din drumul judeţean DJ 212, cuprins intre kilometri 85+047
87+454, parcurge intravilanul comunei Movila.
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Urmare realiz ării cărţilor funciare pe DJ 212, in baza art. 307 din Ordinul
A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie şi
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară s a atestat apartenen ţa la
-

domeniul public judeţean a intregii suprafe ţe conexe drumului jude ţean situat intre
imobilele adiacente în interiorul localit ăţilor.
Primăria Comunei Movila prin adresa nr. 878 din 12.03.2019, ne-a solicitat
acordarea dreptului de administrare asupra acestui tronson pe o perioad ă de 1 (un) an
in vederea moderniz ării trotuarelor existente in zona de siguran ţă a drumului judeţean
DJ 212, 'in interiorul localit ăţii. Temeiul legal al acordării acestui drept de
administrare este reprezentat de prevederile art. 22A1 aim. (3) şi următoarele din 0.G.
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor „Pentru realizarea de lucr ări de reabilitare sou
modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul unor localit ăţi pot fi preluate
temporar in administrarea autorit ăţilor administraţiei publice local; la solicitarea
acestora, cu acordul administratorului drumului".
Potrivit atat prevederilor Hot ărarii Consiliului Jude ţean Ialomiţa
nr.38/27.03.2019 pinivind transmiterea unui tronson din drumul judeţean DJ 212
Limită Judeţ Braila — Luciu _ Mihail Kog ălniceanu — Ţăndărei — Lăcusteni —
Platonesti — Movila — Fetesti, cuprins intre kilometri 85+047 - 87+454, aflat in
domeniul public al Judeţului Ialomiţa şi administrarea Consiliului Jude ţean Ialomi ţa,
in administrarea Consiliului Local al Comunei Movila pus ă in aplicare prin
Protocolul de predare — preluare nr..7406/2019-Z/04.04.2019, cat i prin adresa
nr.280/17.01.2022, inregistrast ă la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr.1.420/2022K/18.02.2022 prin. care Prim ăria Comunei Movila ne aduce la cuno ştinţă că investiţia
„Modemizare trotuare in comuna Movila, judeţul Ialomiţa" a fost realizat ă in baza
procesului verbal de recep ţie la terminarea lucr ărilor nr.3957/24.10.2019.
Prin urmare este necesar ă preluarea tronsonului din drumul jude ţean DJ 212
Limită Judeţ Braila

Luciu

Mihail Kog ălniceanu

Ţăndărei

Lăcusteni —
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Platoneşti — Movila — Fete şti, cuprins 'intre kilometri 85+047 - 87+454, de care
Consiliului Judeţean ialomi ţa din administrarea Consiliului Local al Comunei
Movila, în administrarea Consiliului Jude ţean Ialomi ţa.
Valo area finală a lucrărilor executate pe tronsonul din drumul judetean DJ 212
Limită Judet Brăila — Luciu

Mihail Kogălniceanu — Ţăndărei Lăcusteni —

Platonesti Movila — Fete şti, cuprins intre kilometri 85+047 - 87+454, este conform
procesului verbal de receptie la terminarea lucr ărilor nr.3.957/24.10.2019 de
363.649,50 lei fără T.V.A. (432.742,91 lei cu T.V.A.)
Fiind indeplinite condi ţiile de legalitate, necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ărării 'in forma şi continutul prezentate în
proiect.

Director executiv D.A.P,
Gheorg PROCA

PRIMARIA MOVILA
3UDETUL IALOMITA
NR. 280 / 17.01.2022

CATRE
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA,

Avand in vedere Protocolul de predare-preluare lnchelat in data de 04.04,2019,
In baza Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 38 din 27.03.2019 privind
transmiterea unul tronson din drumul judetean DJ 212 Ilmita Judet Braila Luoi»j-1ihail
Kogalniceanu-Tandarei-Lacusteni-Platonesti-Movila-Fetesti, cuprins intre km 85+047 —
km87+454, aflat in domeniul public at judetului Ialomita 51 aclministrarea Consillulul
Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului local Movila pentru reallzarea
investitlei "Modernizare trotuare In comuna MovIla, juoretul lalornita", va
facem cunoscut ca investitia a fast realizata in baza procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nr. 3957/24.10.2019.
Drept urmare, va rugam sa convocati comisia in vederea predaril-preluarii
tronsonului mentionat.

PRI MAR,
MIHAI VALERIU

SECRETAR GENERAL
TUDOSE DENISA MNAELA

Consillui Judetean lalomita
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