
        
 

H O T Ă R Â R E 
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 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 2615 din 15.04.2011 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Scrisoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.28659/EC din 

07.04.2011; 
Examinând: 
- Rapoartele nr. 2519 – 2522; 2524 din 13.04.2011 ale Direcţiei Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice; 
- Rapoartele nr. 2726 - 2727 din 20.04.2011 ale Direcţiei Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului şi Lucrări Publice; 
- Raportul nr. 2762 din 21.04.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, agricultură şi dezvoltare regională;   
În conformitate cu : 
- 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 Legii nr.213 /1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.251/2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional 
de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 

 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 principalii indicatori tehnico – economici la obiectivele de 

investiţii pentru modernizarea/reabilitarea unor drumuri judeţene, după cum urmează: 
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 
 



a) „Modernizare drum judeţean DJ 313 km 22+607 – km 35+087”: 
Valoare totală:   36.426.910 lei  
din care (C + M):   23.469.770 lei. 
 

b) „Reabilitare drum judeţean DJ 306A km 4+513 – km 12+309”: 
Valoare totală:  19.339.660 lei 
din care (C+M):   13.180.450 lei. 

  
c) „Reabilitare drum judeţean DJ 306 km 60+783 – 65+678”:  

Valoare totală:  10.402.780 lei 
din care (C+M):    7.096.320 lei. 

  
d) „Reabilitare drum judeţean DJ 102H km 66+317  – 78+862”: 

Valoare totală:  26.681.570 lei 
din care (C+M):   18.144.640 lei. 

 
 e) „Modernizare drum judeţean DJ 213 km 0+000 – km 7+840”: 

Valoare totală:  23.817.440 lei 
din care (C+M):    17.905.750 lei. 

  
f) „Modernizare drum judeţean DJ 212 km 59+530 – km 62+570”: 

Valoare totală:  9.433.690 lei 
din care (C+M):    7.399.290 lei. 

  
 g) „Modernizare drum judeţean DJ 201 km 19+800 – km 36+430”: 

Valoare totală:   52.515.060 lei 
din care (C+M):    33.857.730 lei. 

 
Art.2 (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, pe durata realizării proiectului, în cadrul PNDI a următoarelor sectoare de 
drum judeţean:  

- DJ 313 km 22+607 – km 35+087; 
- DJ 306A km 4+513 – km 12+309; 
- DJ 306 km 60+783 – 65+678; 
- DJ 102H km 66+317  – 78+862; 
- DJ 213 km 0+000 – km 7+840; 
- DJ 212 km 59+530 – km 62+570; 
- DJ 201 km 19+800 – km 36+430. 
(2) Sectoarele de drum judeţean prevăzute la alin.1 se predau prin protocol de 

către Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de beneficiar final Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.251/2011, 
anexa 2. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Vasile 
Silvian Ciupercă  să semneze protocolul de predare – primire, precum şi declaraţia prin 
care se atestă că respectivele tronsoane de drumuri judeţene sunt libere de orice sarcină 
şi nu sunt angajate în niciun fel de litigii. 



  
Art.3 (1) În exercitarea dreptului de administrare, astfel cum a fost încredinţat 

conform prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are 
capacitatea de a se comporta faţă de bunurile ce i-au fost date în administrare, pe toată 
durata încredinţării, ca un adevărat proprietar, condiţie în care îi incumbă toate 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din exerciţiul acestui drept. 

(2) În litigiile având ca obiect dreptul de administrare, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului va sta în instanţă în nume propriu.  
  
 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

 
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 va fi transmisă în exemplar original Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 
Art.6 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa 

şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare. 
 
 
                      PREŞEDINTE 
           Vasile Silvian CIUPERCĂ                Contrasemnează 

        Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                       Constantin STOENESCU 
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