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H O T Ă R Â R E  
privind transmiterea unui tronson ( str. Ţăndărei ) din drumul județean 
 DJ 212_ DN 21 – Chiscani-Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu - Fetești , 

 aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean 
Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.15797/2018-J  din 03.09.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- adresa nr. 9518 din 30.08.2018 a Primăriei Municipiului Fetești; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Ialomiţa, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judeţul 
Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;  
 - Hotărârea Consiliului Local Fetești nr. 71 din 16.05.2018 de aprobare a proiectului 
și cheltuielilor legate de proiect, ”Sistem integrat de transport durabil în Municipiul 
Fetești”, Axa prioritară 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe 
planuri de mobilitate urbană durabilă. 

- Raportul comun nr. 15799/2018-P din 03.09.2018 al Direcţiei Achiziţii și 
Patrimoniu și al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.7, art.22 și art. 22^1alin. (3) și (4) din Ordonanţa de Guvern                 
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 119, art.120 și art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 866-870 din Codul civil; 

În temeiul  art. 97 alin.1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1(1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești a 
unui  tronson ( str. Țăndărei ) din drumul judeţean DJ 212_ DN 21 – Chiscani-Mihai Bravu –  
Mihail Kogălniceanu - Fetești), aflat în domeniul public al Judeţului Ialomiţa și 
administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
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 (2) Până la înscrierea drumului judeţean DJ 212 în Cartea funciară, sectorul de drum 
menţionat la alin. 1 se identifică prin limitele sale, respectiv porţiunea cuprinsă între                 
str. Câmpului și intersecţia cu DN 3B, cu lungime de 1.400 de metri. 
 

Art.2(1) Consiliul Local al Municipiului Fetești va exercita dreptul de administrare, 
atribuit la art.1), în următoarele condiţii: 

a) să utilizeze sectorul din drumul judeţean DJ 212 atribuit în administrare conform 
destinaţiei acestuia; 

b) să execute din surse financiare proprii lucrări de reparaţii şi întreţinere curente 
ale bunului în cauză; 

c) poate realiza lucrări de reabilitare și modernizare cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art. 22^1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

e) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, titularul 
dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de 
proprietate; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii va suporta prejudiciile cauzate 
proprietarului bunului transmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii: 
a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin 

prezenta hotărâre; 
b) în cazul renunţării titularului la acest drept; 
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun. 
 

Art.3 Predarea – preluarea sectorul din drumul judeţean DJ 212 care se dă în 
administrare potrivit art.1), se face pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 10 
zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 
spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa  şi Consiliului Local al Municipiului Fetești, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 
 
 

 Contrasemnează  
 Secretarul județului Ialomița 

             Adrian Robert IONESCU 
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