
Anexa nr. 1 la Hotă ra'rea Consiliului Judetean Ialonii ţ a nr. 	/ 	  

Datele de identificare ale bunului 'mobil transmis temporar din 
administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita in administrarea Consiliului 
Local al Comunei Albe$i in vederea amenaj ă rii de alei pietonale, c ă i de 

acces la propriet ăţ i ş i spatii verzi 

Nr. 
crt. 

Nr. 
inventar 

Cod 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
indentificare 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

Anul 
dob ă ndi 

rii 

Situatia 
Juridică  

1 110095 1.3.7.2. 

Drum 
judetean DJ 20 

tronsoanele 
cuprinse intre 
km 44+940 — 
km 50+227 si 
km 50+244 — 
km 52+594 

Suprafată  tronsoane 
= 54 574 mp, teren 

intravilan, că rti 
funciare nr. 21028 

(31.078 mp + 
14.602mp) si  iii' . 

21030 (8.894 nip), 
commaa Albesti, 

tronsoanele cuprinse 
intre km 44+940 — 
km 50+227 ş i km 

50+244 — km 52+594 

2.971.063,13 
lei fă r ă  T.V.A. 
(evaluare dec. 

2021) 

2001 
H.CJ. nr. 47/ 

30,09.1999 
Carti 

funelare nr. 
21028 si nr. 

21030 



Anexa nr. 2 la Hotă ră rea Consiliului Judetean nr.  Ai/0 '02' 2022— 

CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru 
a două  tronsoane din drumul judetean 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 ş ti, in vederea realiz ă rii unor investitii 
pentru amenajarea amprizei drumului 

IARTILE:  

I. U.A.T. JUDETUL IALOMITA, prin Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a, cu sediul in municipiul 
Slobozia, Piaţ a Revolu ţ iei, nr.1, jude ţ ul Ialomiţ 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 public ă  asupra 
drumurilor de interes jude ţ ean, pe de o parte, 

§i 

IL U.A.T. COMUNA ALBESTI, prin Consiliul Local al Comunei Albe ş ti, cu sediul in Comuna 
Albe ş ti, str. Dealului, nr.6, Jude ţul Ialomiţ a, reprezentat prin domnul Jug ănaru Emil - Primarul Comunei 
Albe ş ti , in calitate de administrator tempo  rar, pe de altă  parte, 
in baza 

• Hotă rfirii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	/2022 privind transmiterea a dou ă  
tronsoane din drumul jude ţ ean 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 ş ti, aflate in domeniul public al Jude ţ ului 
Ialomiţ a ş i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialorni ţ a, in administrarea Consiliului Local al 
Comunei Albe ş ti, in vederea realiz ă rii unor investi ţ ii pentru ainenajarea amprizei drumului; 
D Hotă ră rii Consiliului Local al Comunei Albe ş ti nr. 	/2022 	 privind 
preluarea a dou ă  tronsoane din drumul jude ţ ean 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 ş ti, atlate in 
domeniul public al Judeţ ului Talomiţ a ş i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in 
administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti, in vederea realiz ă rii unor investi ţ ii 
pentru amenajarea amprizei drumului; 

prevederile art.867, ale art.868 din Legea m.287/2009 privind Codul Civil, republicat ă  cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 
• prevederile art. 21 aim. 10, art.22 ş i ale art.22^1 alin.(3) ş i (4) din Ordonanţ a Guvernulai 
nr.4311997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare. 

P ă rţ ile au convenit s ă  ineheie prezentul CONTRACT DE ADM1NISTRARE, prin care 
stabilesc unn ă toarele: 

1. Obiectul contractului de administrare  
1.1. - Obiectul prezentului contract îl reprezint ă  transmiterea temporar ă  din administrarea Consiliului 
Jude ţ ean Ialomiţ a in administrarea Consiliului Local at Comunei Albe ş ti a două  tronsoane din drumul 
jude ţ ean 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 ş ti, in vederea realiz ă rii unor investi ţ ii pentru amenajarea amprizei drumului, 
respectiv realizarea de alei pietonale, c ă i de acces la propriet ăţ i ş i amenaj are spa ţ ii verzi. 

1.2.- Transmiterea acestor tronsoane de drum jude ţ ean in administrarea temporar ă  a Consiliului Local al 
Comtmei Albe ş ti se face in vederea realiz ă rii unor investi ţ ii In amenaj area amprizei drumului, respectiv 
amenajarea terenului dintre ş anţ ul colector ş i gardurile eet ăţ enilor. 



2. Durata contractului de administrare 

2.1.- Darea in administrate temporar ă  a celor dou ă  tronsoane din drumul judeţ ean 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 Judelean Ialomita pe baz ă  de 
proces-verbal 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 ţ ean. La fmalizarea lucr ă rilor necesare realiz ă rii investitiilor in amenajarea 
amprizei drumului, acestea se vor preda prin proces-verbal de predare-primire. 

3.- DREPTUR1LE PÂRTILOR 

3.1- Drepturile proprietarului: Consiliul Judetean Ialomita  
Consiliul Judetean Ialomita are urmă toarele drepturi: 

a) s ă  urm ă reasc ă  indeplinirea obliga ţ iilor asumate de care noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare potrivit reglement ă rilor legale aplicabile; 

b) s ă  inspecteze drumurile de interes local transmise in 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 Sc va efectua  cu  notificarea prealabil ă ; 

c) s ă  participe prin reprezentanti desenmati, la procedurile de receptie a lucră rilor; 
d) să  ceară , prin reprezentantii desemnati in comisiile de receptie, la refacerea/suplimentarea unor lucr ă ri, 

atunci and se constat ă  deficiente in executia lucr ă rilor. 

3.2.- Drepturiie administratorului temporar - Consiliul Local al Comunei Albe$ti  
Consiliul Local al Comunei Albe ş ti are urm ă toarele drepturi: 
a) s ă  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, luer ă rile necesare in 

vederea realiz ă rii investifilor pentru amenajarea amprizei drumului, respectiv realizarea de alei 
pietonale, e ă i de acces la propriet ăţ i ş i amenajare spaţ ii verzi, care fac obiectul prezentului 
contract de administrare. 

4.- OBLIGAT11LE PĂRTILOR 

411-. Obli 	 laigaLi a 
Consiliul Judetean Ialomita , in calitate de proprietar, are urmă toarele obligatii: 

a) să  nu îl  tulbure pe administrator in exerci ţ iul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
administrare; 

b) să  notifice administratorului apari ţ ia oric ă ror imprejur ă ri de natură  s ă  aducă  atingere 
drepturilor/intereselor sale; 

c) să  fac ă  predarea tronsoanelor de drum, prin proces-verbal de predare-primire, in termen maxim de 10 
zile lucră toare de la data adoptă rii Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	/ 	2022 ş i s ă  le 
preia, prin proces-verbal, la data finaliz ă rii lucră rilor, impreun ă  cu valoarea lucr ă rilor realizate; 

4.2- Obli atiile administratorului  tern  orar - Consiliului Local al Comunei Albesti 
Consiliul Local al Comunei Albe ş ti, in calitatea de administrator tetnporar al acestor drumuri, are 

unnă toarele 

a) să  nu modifice traseul drumului ş i să  nu impună  restrictii de circulatie  far  ă  acordul administratmului 
initial al drumului; 

b) s ă  respecte normele de proiectare ş i de execu ţ ie cel pu ţ in pentru categoria drumului care a fost preluat; 



c) s ă  aib ă  acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul pentru amenaj area 
amprizei drumului ; 

e) să  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor ş i/sau 
acceselor la zona drumului; 

f) să  nu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere al capaciatii pot-tante, tea acordul 
administratorului initial al drtunului; 

g) s ă  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de executie a lucră rilor ş i 
obligatiile in vederea realiz ă rii. 

5. Ineetarea contractulni de administrare  

Prezentul contract inceteaz ă  în  unnă toarele 
a) prin acordul p ă rtilor, prin incheierea unui act aditional semnat de pă rti; 

b) prin renurrtare, in situatia in care administratorul temporar nu poate/nu realizeaz ă  lucră rile de realizare 

amenajare a amprizei drumului, intr-un tennen de 4 and; 

c) la expirarea duratei de 4 ani 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 sernnate de că tre p ă rti, cu 

respectarea normelor legale in vigoare. Nicio patte contractant ă , nu poate modifica in mod unilateral 
prezentul Contract de adrninistrare. 

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 major ă  exonereaz ă  p ă rtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract. 

PROPRIETAR: 	 ADMINISTRATOR TEMPORAR: 

U.A.T. JUDETUL IALOMITA 	 U.A.T. COMUNA ALBEŞ TI 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

reprezentat de: 	 ALBEŞ TI 

Pre§edinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

JUGINARU EMIL 
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