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H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. RAJA S.A. Constanța,  

pe termen limitat, a unor sectoare din drumurile județene DJ 101, DJ 101U,  
DJ 203E și DJ 302,  proprietate publică a județului Ialomița 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 16547 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 8629 din 12.12.2017 a S.C. RAJA S.A. Constanţa; 
 - Adresa nr. 183/02.11.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene; 
          -   Raportul comun nr. 16548 din 13.12.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice și Direcţiei 
Achiziţii şi Patrimoniu; 
          - Raportul nr. 16850  din  18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii și 
incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 16897 din 18.12.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3, Obiectivul specific 3.2 – 
Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a 
alimentării cu apă potabilă a populaţiei; 
 - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de Investiţii 6.1, Apelul POR 2016/6/6.1/2; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 861 alin.(3), art. 866 și art. 874 alin. (1) și (3) din Codul Civil; 
- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa, 
 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 transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. RAJA S.A. Constanţa a 
sectoarelor din drumurile judeţene DJ 101, DJ 101U, DJ 203E și DJ 302, proprietate publică a 
judeţului Ialomiţa, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      (2) Dreptul de folosinţă gratuită se transmite până la 31.12.2028. 
 
        Art.2(1) În termen de 20 de zile de la semnarea contractelor de finanţare cu autorităţile de 
management, Judeţul Ialomiţa și SC RAJA SA Constanţa vor încheia un Protocol în care vor detalia 
drepturile și obligaţiile născute din prezenta hotărâre și vor corela activităţile desfășurate în 
implementarea  propriilor proiecte. 
        (2) Se mandatează Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze Protocolul 
prevăzut la alineatul 1). 
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          Art.3(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită va exercita acest drept, în următoarele 
condiţii:  

a) este interzisă schimbarea destinaţiei bunurilor; 
b) să respecte soluţiile tehnice din proiectul Judeţului Ialomiţa referitoare la modernizarea 

drumurilor judeţene DJ 101 și DJ 302, depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020; 

c) să execute și să finalizeze propriile lucrări pe DJ 101 și DJ 302 cu prioritate, până cel târziu 
în luna ianuarie 2021, astfel încât să nu aducă niciun prejudiciu Judeţului Ialomiţa cu privire la 
implementarea proiectului acestuia; în caz contrar, să suporte integral orice prejudiciu al Judeţului 
Ialomiţa ce are la bază ducerea la îndeplinire de către SC RAJA SA Constanţa a prezentei hotărâri; 

d) să înștiinţeze proprietarul bunurilor despre începerea lucrărilor și, bilunar, stadiul 
permanent al executării acestora; 

e) să pună la dispoziţia proprietarului calendarul de realizare a lucrărilor proprii pe 
tronsoanele de drumuri judeţene date în folosinţă gratuită; 

f) să își îndeplinească faţă de judeţul Ialomiţa toate obligaţiile asumate prin Protocolul 
menţionat la art.2 din prezenta hotărâre. 

(2) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor transmise prin prezenta hotărâre va putea fi revocat 
de proprietar în următoarele situaţii:  

a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. 1 din prezentul articol;  
b) în cazul renunţării la dreptul de folosinţă;  
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în termen de 15 

zile; 
d) la finalizarea lucrărilor executate de S.C. RAJA S.A. Constanţa. 
 

          Art. 4 Predarea – preluarea sectoarelor din drumurile judeţene care se dau în folosinţă 
gratuită potrivit art.1, se face pe bază de protocol încheiat între Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul 
Judeţean Ialomiţa, și SC RAJA SA, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei 
hotărâri. 
 
         Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă 
publică. 
 
        Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, spre 
ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și SC 
RAJA SA Constanţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE 

 
VICTOR MORARU 

 
 
 

             Contrasemnează 
          Secretarul județului Ialomița 

              Adrian Robert IONESCU 
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