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PROTECT DE HOTĂ RALRE NR. 	 
privind transmiterea unui tronson de drum judetean din DJ 201 cuprins intre km 80+035 — km 

83+035 situat pe raza U.A.T. Comuna M ă rculesti, aflat in domeniul public al Judetului Ialomita si 
administrarea Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei 

Mă rculesti 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  2Ae0/2022 	/•6  din 4.09.2022 al Pre ş edintelui Consiliului 

Judetean Ialomita; 
- adresa nr. 3623 1 19.09.2022 transmis ă  de Primă ria Comunei M ă rcule ş ti; 
Examinand: 
- Anexa nr. 1 la Hotă ră rea de Guvem nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Ialomita, precum ş i al municipiilor, ora ş elor  i  eomunelor din jude ţul Ialomiţ a, cu modific ă rile 
ş i complet ă rile ulterioare; 

Hotă ră rea Guvemului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotă rdrea Guvernului nx. 
540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii functionale a drumurilor publice ş i a drumurilor de 
utilitate privat ă  deschise circula ţ iei publice; 

- Raportul de specialitate nr. Mg172022 - 	din L.09.2022 al Direcţ iei Achizi ţ ii 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 	/2022 - 
obligaţ ii ş i incompatibilit ă ti; 

- Avizul nr. 	/2022 
Avizul nr. 	/2022 - 

110T Ă RA TE: 

Art.1 Se aprob ă  darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Mă rcule ş ti a unui tronson 
de drum judeţ ean din DJ 201 cuprins intre km 80+035 — km 83+035 situat pc raza U.A.T. Comuna 
Mă rculeti, aflat in domeniul public al Jude ţului Ialomita ş i administrarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a, 
pentru o perioad ă  de 5 ani, in vederea realiz ă rii obiectivului de investi ţ ii "Construire c ă i de acces §i 
trotuare pentru gospod ă riile locuitorilor din Comuna Mă rcule ş ti, jude ţ ul Ialomita", avand date1e de 
identificare prevă zute in Anexa nr. 1 la prezenta hot ă ră re. 

	 din 	.09.2022 al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

din 	.09.2022 al Comisiei economica-financiar ă  ş i agricultur ă ; 
din 	.09.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turisrn; 
În  conformitate cu: 

prevederile art. 7, art. 22 ş i art. 22'1  aim.  (3) ş i (4) din Ordonan ţ a de Guvem nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modificdrile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 173  aim.  (1) lit. c),  aim.  4 lit, a), art. 297 alin. (1) lit, a), art. 298 lit. b), art. 299 
ş i art. 300 din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

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

recep ţ ie ş i inscriere in evidenţ ele de cadastru ş i carte funciară , 
În temeiul art. 196  aim,  (1) lit, a) din Ordonanta de Urge*. a Gavemului nr. 57/2019 privind 

Codul adrninistrativ,  cu  modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

Cod FP -07-06, ed.2 ver5,1 



Art.2 (1) Consiliul Local al Comunei M ă rcule ş ti va exercita dreptul de administrare, atribuit la 
art,1), in unn ă toarele condi ţ ii: 

a) să  utilizeze sectorul din drumul judeţ ean DJ 201 atribuit in administrare conform destina ţ iei 
acestaia; 

b) s ă  execute din surse financiare proprii sau atrase lucr ă ri de construire a c ă ilor de acces ş i 
trotuarelor pe tronsonul men ţ ionat la art. I); 

c) poate realiza lucr ă ri de reabilitare i modemizare cu respectarea condi ţ iilor prev ă zute la art. 
22^1. aim. (4) din Ordonan ţ a Guvemului nr. 43/1997 privind regimuI drumurilor, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

d) Tn litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instan ţă  titularul acestui drept va sta in 
nume propriu; 

e) in litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, titularal dreptului de 
administrare are obliga ţ ia s ă  arate instan ţ ei eine este titularul dreptului de proprietate; in cazul 
neindeplinirii acestei obligaţ ii va suporta prejudiciile cauzate proprietaralui bunului transmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat in urm ă toarele situa ţ ii: 
a) and nu sunt exercitate drepturile ş i indeplinite obligaţ ide transmise prin prezenta hot ă ră re; 
b) To cazul renunţă rii titularului la acest drept; 
c) in cazul in care legea sau interesul public o impun; 
d) la momentul expiră rii termenului de 5 ani de la incheierea procesului verbal de predare 

preluare a tronsonului, on dupd caz, la data realiz ă rii lueră rilor de construire a c ă ilor de acces ş i a 
trotuarelor. 

Art.3 La expirarea perioadei prev ă zute la art, 1 bunul imobil revine de drept în administrarea 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a pe bazd de proces-verbal de predare-primire. 

Art.4 Predarea in administrare a bunului imobil prevdzut la art. 1 se va realiza prin contract de 
administrare ineheiat intre Jude ţul Ialomi ţ a i Comuna M ă rcule ş ti, potrivit Anexei or. 2 la prezenta 
hotă rke. 

Art. 5 Se imputerniceste Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a să  semneze contractul de 
administrare prev ă zut la art. 4. 

Art.6 Prezenta hot ă ră re se va comunica, prin grija Secretarului General al Jude ţului Ialomi ţ a, 
spre ducere la indeplinire, direc ţ iilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i 
Consiliului Local al Comunei M ă rculeş ti i ,  spre ş tiinţă , Instituţ iei Prefectului — Jude ţul Talomiţ a, 
urmă nd s ă  fie publicat ă  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial al 
fudeţului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul General al Judetului Ialornita 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd/Oc 
N.R.F. 

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



Anexa nr.1 
la Hotă rfirea CJ Ialomi ţ a nt. 	din 	2022 

Datele de identificare ale bunului imobil transmis temporal- 
din administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a in administrarea 

Consiliului Local al Comunei Mă rcule ş ti in vederea realiz ă rii obiectiv-ului de investiţ ii 
„ Construire c ă i de acces ş i trotuare pentru gospod ă riile locuitorilor 

din Comuna Kă rculesti, jude ţ ul Ialomiţ a" 

Nr.crt. Nr. 
inventar 

Cod 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Valoare de 
inventar 
(lei) 

Anul 
dobă ndirii 

Situatia juridică  

I 110095 1.3.7.2. 
Drum 
judetean 
DJ 201 
tronson 
km 80+035- 
km 83+035 

Suprafatd 
tronson 
37.681,00 nip, 
teren intravilan, 
num ă r carte 
funciard 20998, 
comuna 
Mă rcule ş ti, 
tronson 
km 80+035- 
km 83+035 

2.73'7.586,82 
lei (evaluare 
dec.2021) 

2001 
11,C.J. nr.47/ 
30.09.1999 
Carte 	funciard 
nr. 20998, 
Mdrculesti 



Anexa nr.2 
la Hot ă rkea CJ Ialomita nr. 	din 	2022 

CONTRACT DE ADMINISTRARE - cadru 
a until tronson de drum jude ţ ean din DJ 201 cuprins intre km 80+035 — km 83+035 situat 

pe raza 	Comuna Mă rcule ş ti, aflat in domeniul public al Jude ţ ului Ialomita 
administrarea Consiliulul Jude ţ ean Ialomiţ a, in administrarea Consiliului Local al 

Comunel Mă rcule ş ti 

PkRTILE:  

I. U.A.T. JUDETUL IALOMITA, prin Consiliul Judetean Ialomita, cu sediul in municipiul 
Slobozia, Piata Revolutiei, nr.1, jude ţul IaLomita, reprezentat prin domnul Marian Pavel - Pre ş edintele 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a, in calitate de proprietar/titular al dreptului de proprietate public ă  asupra 
drurnurilor de interes judetean, pe de o parte, 

ş i  

II. U.A.T. COMUNA MĂ RCULESTI, prin Consiliul Local al Comunei M ă rcule ş ti, cu sediul in 
Comuna M ă rcule ş ti, str. Dumitru N. Seceleanu, nr. 1, Judetul Ialomita, reprezentat prin domnul Romeo 
Sorin Ciriblan - Primarul Comunei M ă rcule ş ti, in calitate de administrator temporar, pe de alt ă  parte, 
in  baza : 

DHotă rkii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	/2022 privind transmiterea unui tronson de 
drum judetean din DJ 201 cuprins intre km 80+035 — km 83+035, situat pe raza U.A.T. 
Comuna Mă rcule ş ti, aflat in domeniul public al Jude ţului Ialomiţ a i administrarea 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in administrarea Consiliului Local al Comunei M ă rcule ş ti; 

DHotă râtii Consiliului Local al Comunei M ă rcule ş ti nr. 	/2022 privind preluarea unui 
tronson de drum jude ţ ean din DJ 201 cuprins intre km 80+035 — km 83+035, situat pe raza 
U.A.T. Comuna M ă rcule ş ti, aflat in domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a ş i adrninistrarea 
Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei M ă rcule ş ti; 

D prevederile art. 867, ale art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat ă  cu 
modifică rile i completă rile ulterioare; 

prevederile art. 21 alin. 10, art.22 ş i ale art.22^1 alin.(3) ş i (4) din Ordonanţ a Guvemului 
nr.43/1997 privind regimul dnimurilor, republicat ă , cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare. 

P ă rţ ile au convenit s ă  incheie prezentul CONTRACT DE ADMINISTRARE, prin care 
stabilesc urm ă toarele: 

1. Obiectul contractului de administrare  
1.1. - Object-al prezentului contract îl reprezint ă  transmiterea temporar ă  din administrarea 

Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a in administrarea Consiliului Local al Comunei M ă rcule ş ti a unui tronson de 
drum judeţ ean din DJ 201 cuprins intre km 80+035 — km 83+035, situat pe raza U.A.T. Comuna M ă rcule ş ti, 
atestat in domeniul public al Judetului Ialomi ţ a la pozitia nr. 5, identificat Cu CF 20998. 

1.2.- Transmiterea acestui tronson de drum jude ţ ean in administrarea temporard a Consiliului Local 
al Comunei Mă rcule ş ti se face in vederea realiz ă rii unor cal de acces ş i trotuare pentru gospod ă riile 
locultorilor din comun ă . 

2. Durata contractului de administrare 

2.1.- Darea in administrare temporar ă  a tronsonului de drum judetean din DJ 201 cuprins intre km 
80+035 — km 83+035, 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 bunul imobil revine de drept in administrarea Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a pe baz ă  de proces-verbal de predare-primire. 



Prezentul contract intr ă  in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-primire a 
tronsonului prev ă zut la 2.1. La finalizarea lucr ă rilor necesare realiz ă rii c ă ilor de acces ş i a trotuarelor, 
acesta Sc va preda prin pro ces-verbal de predare-primire. 

DREPTURILE PARTILOR 

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

a) s ă  urrn ă reasc ă  indeplinirea obligatiilor asumate de c ă tre noul administrator, prin prezentul contract de 
administrare potrivit reglement ă rilor legale aplicabile; 
b) s ă  inspecteze drumul de interes local transmis in administrare, s ă  verifice stadiul ş i calitatea lucr ă rilor, 
precum ş i modul in care este satisf ă cut interesul public prin realizarea acestor lucr ă ri; verificarea se va 
efectua cu notifiearea prealabil ă ; 
c) s ă  participe prin reprezentanti desemnati, la procedurile de recep ţ ie a lucr ă rilor; 
d) s ă, ceară , prin reprezentantii desemnati in comisiile de receptie, la refacerea/suplimentarea unor luer ă ri, 

atunei e ă nd se constat ă  deficiente în executia lucr ă rilor. 

3.2.- Drepturile administratorului temporar - Consiliul Local al Comunei Mă rculeiti 
Consiliul Local al Comunei Mă rcule ş ti are urm ă toarele drepturi: 

a) să  administreze in mod direct, pe riscul ş i pe ră spunderea sa, tronsonul de drum jude ţ ean preluat in 
administrare; 
b) s ă  efectueze pe cheltuiala sa cu respectarea legilor aplicabile din domeniu, lucră rile necesare în vederea 
realiz ă rii investi ţ iilor pentru construirea c ă ilor de acces ş i a trotuarelor, care fac obiectul prezentului 
contract de administrare. 

4.- OBLIGATIILE P 'ARTILOR 

4.1- Obligatine proprietarului -Consiliului Judetean Ialomita 
Consiliul Judetean Ialomi ţ a , 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)s ă  notifice administratorului aparitia oric ă ror imprejur ă ri de natur ă  să  aducă  atingere 
drepturilor/intereselor sale; 
c) să  fac ă  predarea tronsonului de drum, prin proces-verbal de predare-primire, in termen maxim de 10 zile 
lueră toare de la data adopt ă rii Hotă rarii Consiliului judetean Ialomita nr. 	/ 	2022 ş i să  îl preia, prin 
proces-verbal, la data finaliz ă rii lucră rilor, impreună  cu valoarea lucr ă rilor realizate; 
d) să  asigure lucearile de intretinere i reparatii, precum i desz ă pezirea sectorului de drum judetean dat in 
administrare. 

4.2- Oblivatiile administratorului temporar - Consiliului Local al Comunei M ă rculesti 
Consiliul Local al Comunei M ă rcule ş ti, in calitatea de administrator temporar al acestui drum, are 

urmă toarele 
a) să  nu moclifice traseul drumului ş i să  nu impună  restrictii de circulatie fă ră  aeordul administratorului 
initial al drumului; 
b) s ă  respecte nonnele de proiectare ş i de executie cel putin pentru categoria drumului care a fost preluat; 
c) s ă  aib ă . acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul pentru construirea 
că ilor de acces ş i a trotuarelor; 
d) să  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor ş i/sau acceselor 
la zona drumului; 
e) s ă  nu modifice incadrarea drumului din punctul de vedere at capaciatii portante, f ă ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 
f) să  prezinte, odat ă  cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de executie a luer ă rilor ş i 
obligatiile in vederea realiz ă rii. 



5. ineetarea 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 poate/nu realizeaz ă  lucr ă rile de construire 
a c ă ilor de acees ş i a trotuarelor 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 elauze 

6.1. Prezentul Contract de administrare se poate modifica prin acte aditionale semnate de e ă tre p ă rti, 
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 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  pă rtile contractante de indeplinirea obligaii1or asumate prin prezentul 

contract. 

PROPRIETAR: 	 ADMINISTRATOR TEMPORAR: 

U.A.T. JUDETUL IALOMIŢ A 	 U.A.T. COMUNA MARCULE$TI 

prin 	 prin 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 	 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

reprezentat de: 	 MĂ RCULE Ş TI 

Presedinte, 	 reprezentat de: 

MARIAN PAVEL 	 Primar, 

ROMEO SORIN CIRIBLAN 
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Nr.  245t°  /2022- K-  WO/. ,09,  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotArire privind transmiterea unui tronson de drum judetean din DJ 201 cuprins 

intre km 80+035 - km 83+035 situat pe raza U.A.T. Comuna M ă rculesti, aflat in domeniul public al 
Judetului Ialomita ş i administrarea Consiliului Judetean Ialomita, in administrarea Consiliului 

Local al Comunei M ă reulesti 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune aprob area transnaiterii unui tronson de drum 
judetean din DJ 201 euprins intre km 80+035 - kin 83+035 situat pe raza U.A,T. Comuna M ă rcule ş ti, 
aflat in domeniul public al Judetului Ialomita i administrarea Consiliului Judetean lalomita, in 
administrarea Consiliului Local al Comunei M ă rcule ş ti, in vederea realiz ă rii obiectivului de investitii 
"Construire c ă i de acces ş i trotuare pentru gospod ă riile locuitorilor din Comuna M ă rcule ş ti, judetul 
Ialomita". 

Potrivit Hot ă ră rii Guvemului nr, 78272014 pentru modificarea anexelor la Hot ă ră rea Guvemului 
nr. 540/2000 privind aprobarea incadr ă rii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de 
utilitate privat ă  deschise circulatiei publice, Anexa nr. 2.23 - Reteaua de drurnuri judetene din judetul 
Ialomita, la pozitia 5 este prev ă zut traseul drumului judettan DJ 201, drum care se afră  in proprietatea 
publică  a Judetului Ialomita ş i in administrarea Consiliului Ju.detean Ialomita. 

Prin adresa nr, 24258/19.09.2022 Prim ă ria Comuriei M ă rculesti a solicitat darea in administrare a 
unui tronson de drum judetean din DJ 201 cuprins intre km 80+035 - km 83+035 situat pe raza 
Comuna Mă rcule ş ti, aflat in domeniul public al Judetului Ialomita i administrarea Consiliului Judetean 
Ialomita, in administrarea Consiliului Local al Com -unei Mă rcule ş ti, pentru o perioad ă  de 5 ani, in vederea 
realiz ă rii c ă ilor de acces ş i trotuarelor pentru gospod ă riile locuitorilor din comun ă . 

Temeiul juridic al solicit ă rii îl  reprezint ă  prevederile art. 22 ş i 22^1 aim. (3) ş i (4) din Ordonanta 
Guvemului nr, 4371997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
care stipuleaz ă  c ă  in situatia realiz ă rii de lucră ri de reabilitare sau modemizare, 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 administra ţ iei publice 
locale care preia in administrare un sector de drum potrivit aim. (3) are obligatia respect ă rii urm ă toarelor 
conditii: 

a) să  nu modifice traseul drumului ş i să  nu impună  restric ţ ii de circulatie fă ră  acordul 
administratorului initial al drumului; 

b) s ă  respecte normele de proiectare si de execu ţ ie eel putin pentru categoria drumului care a fost 
preluat; 

c) să  aib ă  acordul prealabil de la administratorul initial al drumului privind proiectul penult 
reabilitare sau modemizare; 

d) s ă  realizeze, cu avizul administratorului initial al drumului, autorizarea amplasamentelor si/sau 
acceselor la zona drumului; 

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



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

De asemenea, prin proiectul de hot ă rare este aprobat contractul de adrninistrare ş i este 
imputernicit Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita s ă  semneze nest contract. 

Constat ă nd ea sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă rarii in forma si continutul prezentate în proiect. 

Redactat, 
Novac Ramona-Florentina 
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DIRECTIA ACIIIZIŢ II $1 PATR1MONIU 

RAPORT 
la proiectul de ltotă rfire privind transmiterea maul tronson de drum judeţ ean din DJ 201cuprins 

intre km 80+035 - km 83+035 situat pe raza Comunei M ă reule ş ti, aflat  în  domeniul public al 
Judeţ ului Ialomi ţ a si administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, In administrarea Consiliului 

Local al Comunei Mă rculqti 

Conform prevederilor Hotdrfirii nr.782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea anexelor la 
HotAtirea 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 circulatiei public; in Anexa nr. 2.23- re ţ eaua de 
drumuri jude ţ ene din jude ţ ul Ialomi ţ a, la numdrul 5 este prevdzut traseul drumului jude ţ ean DJ 201, aflate 
in proprietatea public ă  a Jude ţului Ialomi ţ a i in administrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

În accep ţ iunea articolului 7 din Ordonan ţ a Guvemului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, se 
reglementeazd „Drumurile de interes judelean fac parte din proprietatea publică  a judetului i cuprind 

drumurile judetene , care asigură  legă tura Entre: 

a) resedintele de judo cu muniezpi ă le, cu oraş ele, cu resedintele de comun ă , cu statiunile 

balneoclimaterice ş i turistice, Cu porturile i aeroporturile, cu obiectivele importante legate de 
apă rarea ţă riż  i cu obiectivele /stance importante; 

b) owe ş i municipii, precum ş i Entre acestea ş i resedintele de comun ă ; 

c) resedinte de comun ă . " 

Urmare a realiză rii cdr ţ ii funciare nr. 20998 pentTu DJ 201 Marcule ş ti, in baza art.307 din Ordinul 
A.N.C.P.1 or. 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recep ţ ie i inscriere in eviden ţ ele de 
cadastru ş i carte funciard s-a atestat apartenen ţ a la domeniul public judeţ ean a intregii suprafe ţ e conexe 
drumurilor jude ţ ene situatd intre imobilele adiacente in interiorul localit ăţ ilor. 

Primdria comunei Mă rcule ş ti prin adresa nr. 24258 72022-A din 19.09.2022, ne solicit ă  acordarea 
dreptului de administrare asupra tronsonului cuprins intre km 80+035 - km 83+035 , cc traverseazd 
interiorul comunei M ă rcule ş ti, a drumului jude ţ ean DJ 201 pe o perioad ă  de 5 ani in yederea realiz ă rii 
obiectivului de investi ţ ii „ Construire c ă i de acces i trotuare pentru gospoddriile locuitorilor din Comuna 
Mdrcule ş ti, judeţ uHalomi ţ a". 



Avăsnd in vedere faptul c ă , Consiliul Jude ţ ean Ialomita are intocmite c ă rtile funciare pentru aceste 

bunuri, se va da în administrare 
• tronsonul de drum judetean cuprins intre km 80+035 - km 83+035 , suprafat ă  ce face parte 

integrantă  din cartea funciar ă  nr. 20998 aferent ă  drumului judetean DJ 201. 
Temeiul legal al aeord ă rii acestui drept de administrare este reprezentat de prevederile art.22A1 

alin.(3) i urm ă toarele din 0.G.nr. 43/1997 privind regimul drumurilor "Pentru realizarea 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." 
Administrarea bunurilor din domeniul public al Judetului Ialomita este atributul exclusiv al 

Consiliului Judetean Ialomita, care, prin hot ă rdre poate dispune darea in administrare a bunurilor 
proprietate public ă , in coformitate cu prevederile art.298 ş i ale art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu cornplet ă rile ulterioare, care cuprinde elemente prin care se constituie dreptul de 
administrare: "a) date de identificare a bunului care face obiectul d ă rii in administrare i valoarea de 
inventar a acestuia", anume: 

• DJ 201— Co ş ereni (DN 2) — Bor ă ne ş ti — B ă rcă ne ş ti — Condeeş ti — Axintele — Orezu — Piersica — 

Borduş elu — Maxsilieni — Albe ş ti — Bueş ti - Ivă ne ş ti — Ion Ghica Ciulnita Cosambe ş ti Gimb ăş ani 
Mă rcule ş ti — Suditi — S ă veni - T ă ndă rei , cu numă r de invent& 110095, valoarea in urma evalu ă rii este de 
89.571.103,00 lei. 

Valoarea de inventar a tronsonului aferent c ă rtii funciare nr. 20998 km 80+035 - km 83+035 este 

de 2.737.586,82 lei. 
În urma tinaliz ă rii lucră rilor la obiectivul de investitii „ Construire c ă i de acces ş i trotuare pentru 

gospodă riile locuitorilor din Comuna M ă rcule ş ti, judetul Ialornita" pe acest tronson de drum jude ţ ean, 
acesta va reveni in domeniul public al judetului Ialomita ş i in administrarea Consiliului Judetean Ialomita 

in baza unui proces verbal de predare-primire 
Ffind indeplinite conditiile de legalitate, necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului Judetean 

Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i conţ inutul prezentate de proieet. 

Director executiv, 



ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI MARCULESTI 

JUDETUL IALOMITA 
Telefon: +40243 279 384 

e-mail: primariamarculestiAyahoo.com  
Nr. 3623/19.09.2022 

C ă tre, 
Consiliul judetean Ialomita 

Prin prezenta, v ă  aducem la cunostint ă  eă  pe teritoriul comunei Marculesti 
intentionă m să  construim c ă i de aeces si trotuare pentru gospodariile loeuitorilor  din  
comma, in aliniamentul drumului judelean DJ 201, de la km 80+0.35  la km 83+0.35 in 

S-uprafata de la limita propriet ă tilor la asfalt are o lungime de 5.5 m, suficient pentru 
realizarea acestui obiectiv. 

Avănd in vedere prevederile art. 22A 1  aim  (3) si (4) din OUG 43/1997 privind 
regimul drumurilor cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, v ă  solicită m darea in 
administrare a respectivului tronson pentru o perioad ă  de 5 ani in vederea realiz ă rii 
obiectiv-ului de investitii. 

Vă  mention ă ln cci această  solicitare comportă  urgentă  intrucat intentionă m sâ 
clepunem irn  protect pentru obtinerea unei finantă ri pentru această  investilic prin Planul  
National de Redresare si Rezilient ă  

PRIMAR, 

Ciriblan 
Romeo Sorin 



Calendar investitii „ Construire edi de acces Si  tratuare pentra gospodariile locuitorpor din comuna  n COMMA. Mareulesti, judetul 
Ialornita",finantatei in cadrul apeluild de proiecte Arighel Saligny „ 

Doeurnentatiile tehnieo econorniee pentru realizarea obiectivul de investitli Construire c'di de acces  ši  tratuare pentru gospodariiie 
loeuitorilor din comuna in Comuna Marcuiesti, judepl ralomitefinantatei in cadnd apelidui de proiecte Anghel SaIigny, se vor elabora conform. 
HO. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conlinutul-eadru al clocutnentatiilor tehrilea-econorniee aferente obiecti -velor/ proieetelor de investitil 
finantate din fonduri publiee, clupd cum arrneazd: 

Olviectiv de invest-10i Etapa 1 Etapa 11 Etapa HI 

Durata Durata Durata 

Constraire c5i de 
acees si trotuare 
pentru 
,gospodariile 
locuitorilor din 
comma in 
Comuna 
Mareulesti, 
judefui laiomita" 

Studiu de 
Fezabilitate 
C.V. 
Aviza C.U. 

3 luni  dole data adopt -aril 
HCL privind preluarea 
ternporard in administrarea 
CL Mareulesti a unui 
tronson din Drumul 
Judeiteari (DJ 201) din 
domeniui public al 
CousilinIui Judetean , 
Talornita 

- Intocnaire 
PAC si PT, 
verifleare 
tehnica 

6 hmi de la 
finalizarea etapei 1 

-Achiiitie Luerari 51 luni de 1a 
fmalizarea etaPei H 

i I 
1 i 

I 

Priraar, 

Ciriblan Romeo S 
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