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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea revocării dreptului de administrare asupra drumului judeţean                    

DJ 313 constituit în favoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice ( fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului), a noilor indicatori 

tehnico-economici şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum 

judeţean DJ 313, Km 22+607- Km 35+087, limită judeţ Călăraşi - Axintele” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 7265 din 08.09.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

Examinând: 

- hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31 din 27.04.2011 privind aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivele de investiţii pentru 

modernizarea/reabilitarea unor drumuri judeţene şi darea acestora în administrarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 

- Raportul nr. 7294 din 09.09.2014 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 7518 din 16.09.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 7490 din 16.09.2014 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

 - Raportul nr. 7497 din 16.09.2014 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu : 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 869, teza a II-a, din Codul Civil al României; 

- prevederile art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 83 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 

din 29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
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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  Se aprobă revocarea dreptului de administrare asupra drumului judeţean                

DJ 313 constituit în favoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice                     

( fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului ) prin hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 31 din 27.04.2011. 

 

Art.2 Se aprobă Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii                    

(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 313,                       

Km 22+607- Km 35+087, limită judeţ Călăraşi - Axintele”, prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3 (1) Se aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

menţionat la art.2, după cum urmează : 

- valoare totală = 19.220.810,00 lei 

  din care 

- C+M = 17.502.730,00 lei 

- durată de execuţie = 36 luni. 

(2) La hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31 din 27.04.2011, se revocă litera 

a) de la articolul 1. 

 

 Art.4 Se aprobă contribuţia financiară a judeţului Ialomiţa la realizarea obiectivului 

de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 313,Km 22+607- Km 35+087, limită judeţ 

Călăraşi - Axintele” în sumă de 304.930,00 lei. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

 

Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.   

 

 

                      PREŞEDINTE 

 

           Vasile Silvian CIUPERCĂ                           Contrasemnează 

        Secretarul judeţului Ialomiţa 

 

                                                                                        Adrian-Robert IONESCU 

Nr.60 
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