
  

 

                           
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 16/15.04.2009 

privind aprobarea modalităţii de gestiune a unor servicii de administrare  
a domeniului public al judeţului Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr.1621 din 11.03.2011 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul nr.1478 din 04.03.2011 al  Direcţiei Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Lucrări Publice; 

- Raportul nr. 1813 din 18.03.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.55/07.09.2010 privind încadrarea în 
categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri comunale situate în judeţul 
Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 16/15.04.2009 privind aprobarea 
modalităţii de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al judeţului 
Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.80-82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr.52 din 29.08.2008,  
 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.16/15.04.2009 privind aprobarea 
modalităţii de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al judeţului 
Ialomiţa, se modifică după cum urmează: 
 
 1. Anexa nr. 1 „Starea de viabilitate a drumurilor judeţene - anul 2009”        
se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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 2. Anexa nr. 2 „Starea de viabilitate a podurilor şi podeţelor de pe drumurile 
judeţene - anul 2009” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.3 Contractul nr. 2404/05.06.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 
administrare a drumurilor judeţene şi a infrastructurii aferente încheiat de Consiliul 
Judeţean Ialomiţa cu prestatorul SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, se modifică în mod 
corespunzător, pe baza prevederilor prezentei hotărâri.   
 

Art.4 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, care va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare. 
 
 Art.5 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare. 
 
 
            PREŞEDINTE, 
                                                                                  Contrasemnează 
  Vasile Silvian CIUPERCĂ                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                            Constantin STOENESCU 
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