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PROJECT DE HOTARARE NR: 	 
privind transmiterea unor tronsoane de drum judetean din DJ 2038  cuprins tntre km 27+  833 

— km 29+4710 DJ 102H cuprins intre km 45+262 - Km 46+963, situate pe ram U.A.T. 

Comuna Grindu, aflate In domeniul public al Judetului lalomita si administrarea Consiliului 

Judetean lalomita, in administrarea Consiliului Local al Cornunei Grindu 

Consillul Judetean lalomita 

Consiliul Judetean lalomita, 
Aveind in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 

Consiliului Judetean lalomita; 
- adresele nr. 160/21.01.2022, 

transmisede Primeiria Grindu; 
Examinemd: 

1111111111111111111111 
1 0000106952 

6612-12022 	din4 .03.2022 at Presedintelui 

nr. 235 din 17.02.2022 si nr. 601 din 28.02.2022 

- Anexa nr. 1 la Hot6relrea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea 
public al judetului lalomita, precum si al municipiilor, oraselor i coniunelor 
lalomita, cu modifică  rile i cornpletă rile ulterioare; 

- Hotă rarea Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la 
Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadr6rii in categorii functionale a 
publice ş i a drumurilor de utilitate private', deschise circulatiei pub/ice; 

- Raportul de specialitate nr. 6:6&5 /2022 -  S  din 	.032022 at Directiei 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 	/2022 — _din 	.03.2022 at Comisiei juridice, de disciplin6, 
drepturi, obligatii i incompatibilit ă ti; 

- Avizul nr. 	/2022 — _din 	.03.2022 at Comisiei economica-financiar ă  si 
agricultură ; 

Avizul nr. 	/2022  —_din .03.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 

Tn conformitate Cu: 
- prevederile art. 7, art. 22 si art. 22A1 alin. (3) si (4) din Ordonanta de Guvern 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile ş i completarile 
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 Urgenr6 a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific6rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

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

avizare, receptie ş i înscriere in evidentele de cadastru ş i carte funciar6, 
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent6 a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complete:it-He ulterioare, 

domeniului 
din judetul 

Hotă r6rea 
drumurilor 

Cod FP -07-06, ed,2 vers,l, 



HOTAR Ă 5TE: 

Art.1 Se aprob ă  darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Grindu a unor 
tronsoane de drum judetean din DJ 203B cuprins intre km 27 + 833 — km 29+471 si al 102H 
cuprins intre km 45+262 - Km 46 +963, situate pe raza UA. T. Comuna Grindu, of/ate in 
domeniul public al Judetului lalomita si administrarea Consiliului Judetean lalomita, pen tru 
o perioadă  de 5 ani, in vederea realiz ă rii unor investitii in ampriza drumurilor (construirea 
de trotuare i alei, construire piste biciclete ,si amen ajare parc ă ri), avand datele de 
identificare prevazute în Anexa nr. 1 la prezenta hot ă riire. 

Art.2(1) Consiliul Local al Cornunei Grindu va exercita dreptul de administrare, atribuit la 
art.1), in urm ă toarele con di ţ ii: 

a) .55 utilizeze sectoarele din drumurile judetene DJ 203B si 102H atribuite în 
administrare conform destincliei acestora; 

b) să  execute din surse financiare pro prii lucr ă ri de amenajare a amprizei drumurilor 
judetene DI 203B si DJ 102H pe tronsoanele mentionate la art. 1); 

c) poate realiza lucră ri de reabilitare modern izare cu respectarea conditiilor prev ă zute 
la art. 22/1 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modifică rile si cornpletă rile ulterioare; 

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

e) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transrnis, titularul 
dreptului de administrare are obligatia s ă  orate instantei cine este titularul dreptului de 
proprietate; in cazul netndeplinirii acestei obiiqa ţ ii va suporta prejudiciile cauzate pro prietarului 
bunului transmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat in urm ă toarele situatii: 
a) că nd nu sunt exercitate drepturile ş i indeplinite 	transmise prin prezenta 

hotă ră  re; 
b) în cazul renuntă rii titularului la acest drept; 
c) in cazul in care legea sou interesul public o impun; 
d) la momentul expir ă rii termenului de 5 ani de la incheierea procesului verbal de 

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

Art.3 La expirarea perioadei prev ă zute la art. 1 bunurile /mobile revin de drept în 
administrarea Consiliului Juderean lalomira pe baz ă  de proces-verbal de predare-primire. 

Art.4 Predarea  în administrare a bunurilor imobile prev ă zut la art. 1 se va realiza 
prin contract de administrare rncheiat "intre Juderul lalomira i Comuna Grindu, potrivit 
Anexei nr. 2 la prezenta hate:ire:ire. 

Art.5 Se împuterniceste Presedintele Consiliului Juderean lalomira s ă  semneze 
contra ctul de administrare prev ă zut la art. 4. 

Cod FP -07-02, ed.2 vers.1 



Art.6 Prezenta hate-ire:ire Sc va comunica, prin grija Secretarului General al Jude ţ ului 

lalomi ţ a, spre ducere la Tndeplinire, direc ţ iilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Jude ţ ean lalomi ţ a ş i Consiliului Local at Cornunei Grindu ş i, spre ş tiintă , institu ţ iei Prefectului 
— Jude ţ ul lalomiţ a, urrnând s ă  fie publicatei pe site-ul Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, 

sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Jude ţ ului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 	 Avizat, 

Secretarul General al juderului lalomita 
Adrian Robert 101VESCU 

fid/Oc 
TGV 

Cod FP -07-02, ed,2 vers.1 



Anexa nr, 1 [a Hot ă rarea Cori1iu1u1 Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 	 

Datele de identificare ale bunului imobil transmis temporar din 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita in administrarea Consiliului 

Local al Comunei Grindu in vederea construirii de trotuare §i alei 
pietonale construire piste bicielete, amenaj ă ri parcă ri 

Nr. 
ert. 

Nr. 
inventar 

Cod 
clasificare  

Denumirea 
bun  ului 

Elemente de 
indentifieare 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

Anul 
dob ă ndi 

rii 

Situa ţ ia 
Juridic ă  

1 110094 1.3.7.2. 

Drum 
jude ţ ean DJ 

102R Tronson 
km 45+262 — 
km 46+963 

Suprafaţă  tronson = 
27.092,00 mp, teren 
intravilan, num ă r 

carte funciar ă  21118, 
eomuna Grindu, 

Tronson km 45+262 
— km 46+963 

1.134.935,35 
lei (evaluare 

dec. 2021) 

2001 
H.CJ. nr. 47/ 
30.09.1999 

Carte 
funciar ă  nr. 

21118 Grinclu 

2 110098 1.3.7.2. Drum 
jude ţ ean DJ 
203B Tronson 
km 27+833 — 
km 29+471 

Suprafa ţ A tronson 
29.004,00 mp, teren 
in(ravilan, num ă r 

carte funciar ă  22221, 
comuna Grindu, 

Tronson km 27+833 
— km 29+471 

1.124.519,88 
Id (evaluare 

dec. 2021) 

2001 H.CJ nr.47/ 
30.09.1999 

Carte 
funciar ă  nr. 

22221 Grindu 



Anexa nr.2 
la Hot ă ră rea CJ Ialomi ţ a nr. 	din 	2022 

CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru  
a unor tronsoane de drum judetean din DJ 203B cuprins intre km 27 + 833 — km 29+471 si 

DJ 102H cuprins intre km 45+262 - Km 46 +963, situate pe raza U.A.T. Comuna Grindu, aflate 

fri domeniul public al Judetului lalomita si administrarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a, in 

administrarea Consiliului Local al Comunei Grindu 

PĂ RTILE:  

I. U.A.T. JUDETUL IALOMITA, prin Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, cu sediul in municipiul 
Slobozia, Piata Revolu ţ ici, nr.1, jude ţ ul lalomi ţ a, reprezentat pfin domnul Marian Pavel - Pre ş edintele 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, în calitate de proprietar/titular al drcptului de proprietate publică  asupra 
drumurilor de interes jude ţ ean, pe de o parte, 

Si 

II. U.A.T. COMUNA GRINDU, prin Consiliul Local al Comunei Grindu, cu sediul in Comuna 
Grindu, str. Primă riei, nr. 42, Jude ţul Ialomita, reprezentat prin domnul Trimbi ţ a ş u Marian - Primatul 
Comunei Grindu , in calitate de administrator temporar, pe de alt ă  parte, 

in baza : 
DHotă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	/2022 privind transmiterea unor tronsoane de 

drum jude ţ ean din DJ 203B cuprins intre km 27 + 833 — km 29+471 ş i DJ 102H cuprins 
'nitre km 45+262 - Km 46 +963, situate pe raza U.A.T. Comuna Grindu, aflate in domeniul 
public al Jude ţ ului Ialomi ţ a ş i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in administrarea 
Consiliului Local al Comunei Grindu; 
Hotă ră rii Consiliului Local al Comunei Grindu nr. 	/2022 	  privind 
preluarea transmiterea unor tronsoane de drum judeţ ean din DJ 203B cuprins Intre km 27 + 
833 — km 29+471 ş i DJ 102H cuprins intre km 45+262 - Km 46+963, situate pe raza U.A.T. 
Comuna Grindu, aflate îu domeniul public al Judetului Ialomi ţ a ş i• administrarea Consiliului 
Jude ţ ean lalomi ţ a, in adrninistrarea Consiliului Local al Comunei Grindu; 

prevederile art. 867, ale art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat ă  cu 
modific ă rile 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 Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modifle ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Pă rtile au convenit s ă  incheie prezentul CONTRACT DE ADMINISTRARE, 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 
Judetean Ialomita In administrarea Consiliului Local at Cornunei Grindu a unor tronsoane de drum 
judetean din DJ 203B cuprins Intre km 27 + 833 — km 29+471 ş i DJ 102H cuprins Intre km 45+262 - Km 
46 +963, situate pe raza U.A.T. Comuna Grindu, in vederea realiz ă rii unor investi ţ ii pentru amenajarea 
amprizei drumurilor, respectiv construirea de trotuare ş i alei pietonale, construirea de piste de biciclete ş i 
amenajarea de parc ă ri. 

1.2.- Transmiterea acestor tronsoane de drumuri judetene in administrarea temporar ă  a Consiliului Local 
al Comunei Grindu se face in vederea realiz ă rii unor investitii in amenajarea amprizei drurnului, respectiv 
amenajarea terenului dintre ş anţ ul colector ş i gardurile cet ăţ enilor. 



2. Durata contractului de administrare 

2.1.- Darea in administrare temporar ă  a tronsoane de drum judetean din DJ 203B cuprins intre km 27 + 
833 — km 29+471 ş i DJ 102H cupri ns intre km 45+262 - Km 46 +963, se face pe o perioad ă  de 5 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 Judetean Ialomita pe baz ă  de pro ces-verbal de 
predare-primire. 

2.2.- Prezental contract intr ă  in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-primire a celor dou ă  
tronsone prev ă zute la 2.1. La finalizarea lucr ă rilor necesare realiz ă rii investi ţ illor in amenaj area amprizei 
drumurilor, acestea se vor preda prin proc es-verbal de predare-primire. 

3.- DREPTURILE PĂ RTILOR 

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

a) s ă  urmă reasc ă  indeplinirea obliga ţ iilor asumate de ate noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare potrivit reglement ă rilor legate aplicabile; 

b) s ă  inspecteze drumurile de interes local transrnise în administrare, s ă  verifice stadiul ş i calitatea 
lucră rilor, precum ş i modul in care este satisfă cut interesul public prin realizarea acestor luer ă ri; 
verificarea se va efeettia cu notificarea prealabil ă ; 

c) s ă  participe prin reprezentan ţ i desemnaţ i, la procedurile de recep ţ ie a lucr ă rilor; 
d) s ă  ceară , prin reprezentan ţ ii desemnaţ i in comisiile de recep ţ ie, la refacerea/suplimentarea unor lucr ă ri, 

atunci and se constat ă  deficienţ e în execu ţ ia lucr ă rilor. 

3.2.- Drepturile administratorului temporar - Consiliul Local al Comunei Grindu  
Consiliul Local al Comunei Grindu are urm ă toarele drepturi: 
a) s ă  administreze in mod direct, pe riscul ş i pe ră spunderea sa, tronsoanele de drum jude ţ ean preluate 

in administrare; 
b) să  efectueze pe cheltuiala sa cu respectarea legilor aplicabile din domeniu, luer ă rile necesare in 

vederea realiz ă rii investi ţ iilor pentru amenajarea amprizei drumurilor judetene, respectiv 
construirea de trotuare si alei pietonale, construirea de piste de biciclete ş i amenajarea de pare ă ri, 
care fac obiectul prezentului contract de administrare. 

4.- OBLIGATIILE PĂ RTILOR 

4.1- Obli2atille proprietarului -Consiliului Judetean Ialomita 
Consiliul Judetean Ialomita , in calitate de proprietar, are urin 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 imprejur ă ri de natur ă  s ă  aduc ă  atingere 

drepturilor/intereselor sale; 
c) să  fac ă  predarea tronsoanelor de drum, prin proces-verbal de predare-primire, in termen maxim de 10 

zile lucr ă toare de la data adopt ă rii Hotă rarii Consiliului .Tudetean Ialomita nr. 	/ 	2022 ş i să  le 
preia, prin proces-verbal, la data finaliz ă rii lucr ă rilor, impreun ă  cu valoarea lucr ă rilor realizate; 

4.2- ObliRatfile administratorului temporar 	 Local al Comunei Grindu  
Consiliul Local al Comunei Grindu, in calitatea de administrator temporar al acestor drumuri, are 

urmă toarele 

a) s ă  nu modifice traseul drumurilor ş i să  nu impună  restrictii de circula ţ ie fă ră  aeordul administratorului 
initial al drumului; 

b) să  respecte normele de proiectare ş i de execu ţ ie eel puţ in pentru categoria drumului care a fost preluat; 



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

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

f) s ă  nu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere al capacit ă tii portante, fă ră  acordul 
administratorului initial al drumurilor; 

g) s ă  prezinte, odat ă  Cu propunerea de preluare a sectoarelor de drum, calendarul de executie a lucr ă rilor ş i 
obligatiile in vederea realiz ă rii. 

5. Incetarea contractului de administrare 

Prezentul contract inceteaz ă  in urmă toarele 
a) prin acordul p ă rtilor, prin incheierea unui act aditional semnat de Sill; 
b) prin renuntare, in situatia in care administratorul temporar nu poate/nu realizeaz ă  lucr ă rile de realizare 
amenaj are a amprizei drumului, intr-un termen de 5 ani; 
c) la expirarea duratei de 5 ani pentru care s-a stabilit dreptul de administrare; 
d) alte situatii prev ă zute de lege. 

6. Alte clauze 

6.1. Prezental Contract de administrare se poate modifica prin acte aditionale semnate de c ă tre p ă rti, cu 
respectarea normelor legale in vigoare. Nicio pal -te 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 solutioneaz ă  pe cale amiabil ă . in caz contrar 
divergentele Sc vor solutiona de instantele competente. 

6.4. Fella major ă  exonereaz ă  pă rtile contractante de indeplinirea obliga ţ iilor asumate prin prezentul 
contract. 

	

PROPRIETAR: 	 ADMINISTRATOR TEMPORAR: 

U.A.T. JUDEŢ UL IALOMIŢ A 	 U.A.T. COMUNA ALBE Ş TI 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

reprezentat de: 	 GRINDU 

	

Preedinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

MARIAN TRIMBIŢ AŞ U 



R4R SIMTEX 

DER'S IVIED MANAGEMEN1 SYMEM 

MO 9001 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

SIabazia - Plata Revoluliei Nr. 
web: www.cicnet.ro  

e-mail: cii@cicnetro  

PRE Ş EDINTE 
	

Nr.  Nat /2022-if din  /1 03.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rfire privind transmiterea unor tronsoane de drum jude ţ ean din 

DJ 203B cuprins intre km 27 + 833 — km 29+471 si DJ 10211 cuprins intre 
km 45+262 - Km 46 +963, situate pe raza U.A.T. Comuna Grindu, aflate in domeniul public 

al Judetului Ialomita si administrarea Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea 
Consiliului Local al Comunei Grindu 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea transmiterii unor 
tronsoane de drum jude ţ ean din DJ 203B cuprins intre km 27 + 833 — km 29+471 ş i DJ 102H 
euprins intre km 45+262 - Km 46 +963, situate pe raza U.A.T. Comuna Grindu, aflate in 
domeniul public al Judetului Ialomi ţ a i administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in 
administrarea Consiliului Local at Comunei Grindu, in vederea realiz ă rii unor investi ţ ii pentru 
amenaj area amprizei drumului. 

Potrivit Hotă rarii Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hot ă ră rea 
Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii func ţ ionale a drumurilor 
publice ş i a drumurilor de utilitate privat ă  deschise circula ţ iei publice, Anexa nr. 2.23 — Re ţ eaua 
de drumuri jude ţ ene din jude ţul Ialomi ţ a, la pozi ţ ia 4 este prev ă zut traseul dnanului jude ţ ean 
DJ 102H, ş i la pozi ţ ia 8 este prev ă zut traseul drumului jude ţ ean DJ 203 B, drumuri care se afl ă  in 
proprietatea public ă  a Jude ţ ului Ialomi ţ a ş i in administrarea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a. 

Prin adresele nr, 160/21.01.2022, nr. 235 din 17.02.2022 ş i nr. 601 din 28.02.2022 
Prim ă ria Comunei Grindu a solicitat darea in administrare a unor tronsoane de drum jude ţ ean 
din DJ 203B cuprins intre km 27 + 833 — km 29+471 ş i DJ 102H cuprins intre km 45+262 - Km 
46 +963, situate pe raza U.A.T. Comuna Grindu, aflate in domeniul public al Jude ţ ului Ialomiţ a ş i 
administrarea Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a, pentru o perioad ă  de 5 ani, in vederea realiz ă rii unor 
investiţ ii pentru amenaj area amprizei drumurilor, respectiv construirea de trotuare ş i alei 
pietonale, construirea de piste de bicic1ete ş i amenajarea de parc ă ri. 

Temeiul juridic al solicit ă rii îl reprezint ă  prevederile art. 22 ş i 22'1 aim. (3) ş i (4) din 
Ordonan ţ a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modifică rile 
complet ă rile ulterioare, care stipuleaz ă  că  in situa ţ ia realiz ă rii de lucr ă ri de reabilitare sau 
modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul unor localit ăţ i pot fi preluate temporar in 
administrarea autorit ăţ ilor administraţ iei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 
administratorului drumului. Autoritatea administra ţ iei publice locale care preia in administrare un 
sector de drum potrivit alin. (3) are obliga ţ ia respect ă rii urm ă toarelor condi ţ ii: 

a) s ă  nu modifice traseul drumurilor ş i să  nu impună  restric ţ ii de circulaţ ie fă ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 

să  respecte normele de proiectare ş i de execuţ ie cel pu ţ in pentru categoria drumurilor 
care au fost preluate; 

Cons Jul Judetaan lalomIta 

I till 
0000106983 



c) s ă  aibă  acordul prealabil de la administratorul initial al drumurilor privind proiectul 
pentru reabilitare sau modernizare; 

d) s ă  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumurilor, autorizarea 
amplasamentelor ş i/sau acceselor la zona drumurilor; 

e) s ă  nu modifice incadrarea drumurilor din punctul de vedere al capacit ă tii portante, fă ră  
acordul administratorului initial al drumurilor; 

f") s ă  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectoarelor drumurilor judetene DJ 203B 
ş i DJ 102H, calendarul de executie a lucr ă rilor ş i obligatiile în vederea realiz ă rii. 

De asemenea, prin proiectul de hot ă ră re este aprobat contractul de administrare ş i este 
imputemicit Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita s ă  semneze acest contract. 

Constatand ea sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliuluj Judetean lalomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in project. 

PRE Ş EDINTE, 

Redact at,  
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 
la proiectul de hotArfire privind transmiterea unor tronsoane de drum judetean din 

DJ 203B cuprins intre km 27+833 — km 29+471 ş i DJ 10211 cuprins intre km 45+262 — 
km 46+963 situate pe raza U.A.T. Grindu aflat in domeniul public al Judetului ialomita 

administrarea Consiliului Judetean Ialomita,  în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Grindu 

Conform prevederilor Hot ă rarii nr. 782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea 
anexelor la Hot ă rdrea Guvemului nr. 540/2000 privind aprobarea ineadr ă rii in categorii 
funcţ ionale a drumurilor publice ş i a drumurilor de utilitate privat ă  deschise circula ţ iei 
public; in Anexa nr. 2.23 — re ţ eaua de drumuri jude ţ ene din jude ţ ul IALOMIŢ A, la num ă rul 
4 este prev ă zut traseul drumului jude ţ ean DJ 102H, ş i la num ă rul 8 este prev ă zut traseul 
drumului jude ţ ean DJ 203B aflate in proprietatea public ă  a Jude ţ ului Ialomiţ a 
administrarea Consiliului Jude ţ eart Ialomi ţ a. 

In accep ţ iunea articolului 7 din Ordonan ţ a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, se reglementeaz ă  "Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea 
publiccl a judetului i cuprind druraurile judetene, care asigurci legcltura intre: 

resedintele de judet cu municipiile, cu oraş ele, cu resedintele de comund, cu 
statiunile balneocliraaterice i turistice, cu porturile i aeroporturile, eu obiectivele 
importante legate de apdrarea ţă rii ş i eu obieetivele istorice itnportante; 

b) oraş e ş i mvnicipii, precum ş i 'nitre acestea i resedintele de comma,-  
c) resedinte de caramel." 

Urmare realiz ă rii c ă rţ ii funciare rr. 21118 pentru DJ 102H ş i că rţ ii funciare 22221 
pentru DJ 203B Grindu in baza art. 307 din Ordinul nr. 700/2014 privind 
aprobarea Regulamentalui de avizare, reeep ţ ie ş i inscriere in eviden ţ ele de cadastru ş i carte 
funciar ă  s-a atestat apartenen ţ a la domeniul public jude ţ ean a intregii suprafe ţ e conexe 
drumului jude ţ ean situat intre imobilele adiacente in interiorul 

Prim ă ria Comunei Grindu prin adresele nr. 1900/2022-E din 21.01.2022, nr.4590/2022- 
M din 17.02.2022 ş i 555012022-I din 01.03.2022, ne solicit ă  acordarea dreptului de 
administrare asupra tronsonului km 45+262 — km 46+963 ce traverseaz ă  interiorul localit ăţ ii 
a drumului jude ţ ean DJ 102H ş i tronsonului km 27+833 — km 29+4'71 cc traverseaz ă  
interiorul localitkii a drumului jude ţ ean 203B pe o perioad ă  de 5 ani in vederea construirii 
de trotuare i alei pietonale, construire piste bicielete, amenaj are parc ă ri in cornuna Grindu. 

Avdnd in vedere faptul c ă  Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a are intocmite c ă rţ ile funciare 
pentru acest bunuri, se va da in administrare urm ă toarele: 

Conalliul Judetean lalarnIta 

hi 

 

 

 

  



• tronsonul de drum judetean cuprins intre km 45+262 — km 46+963 suprafat ă  
ce face parte integrant ă  din cartea funciar ă  nr.21118 Grindu aferent ă  drumului 
judetean DJ 102H ş i 

tronsonul de drum judetean cuprins intre km 27+833 — km 29+471 suprafat ă  ce face 
parte integrant ă  din carte funciar ă  nr. 22221 Grindu aferent ă  drumului judetean DJ 203B. 

Temeiul legal al acord ă rii acestui drept de administrare este reprezentat de prevederile 
art. 22^1 alin. (3) ş i urmă toarele din 0.G. nr. 4311997 privind regimul drumurilor "Pentru 
realizarea de lucr ă ri de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate in intravilanul 
unor localit ă ti pot E preluate temporar in administrarea autorit ă tilor administratiei publice 
locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului." 

Administrarea bunurilor din domeniul public al Judetului Ialomita este atributul 
exclusiv al Consiliului Judetean Ialomita, care, prin hot ă rare poate dispune darea in 
administrare a bunurilor proprietate public ă , in confounitate 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 in administrare vcdoarea de inventar a acestuia", anume: 

• DJ 102H - Limit ă  judeţ  Buz ă u Grindu Colelia Cocora — Reviga — Milo ş e ş ti 
(DN2C), cu num ă r de invent& 110094, valoarea in urma evalu ă rii este de 26.785.046 lei. 

Valoarea de inventar a tronsonului aferent ă  că rtii funciare nr. 21118 cuprins intre km 
45+262 — km 46+963 este de 1.134.935,35 lei. 

• DJ 203B — Manasia (DN2A) — Garbovi — Valea M ă cri ş ului Grindu, cu num ă r de 
inventar 110098, valoarea in unna evalu ă rii este de 19.947.498 lei. 

Valo  area de inventar a trortsonului aferent ă că rţ ii funciare nr. 22221 cuprins intre km 
27+833 — km 29+471 este de 1.124.519,88 lei. 

In urma finaliz ă rii lucr ă rilor de construire de trotuare i alei pietonale, construire piste 
biciclete, amenaj are pare ă ri pe aceste tronsoane de drum judetean, acestea vor reveni in 
domeniul public al jude ţ ului Ialomita 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 Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in proieet. 
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