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PROIECT  

               Nr. 33 din 30.01.2023 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea trecerii unui sector de drum județean DJ 298 și a drumului județean     

DJ 291C din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al statului,  

în scopul încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes național 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2023, 

 urmare a adresei Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.                    

nr. 7913/27.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1761/27.01.2023 și a 

Memorandumului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind stabilirea unor măsuri de 

eficientizare a activității de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani,                                           

nr. 1911 din 30.01.2023, prin care se propune aprobarea trecerii unui sector de drum județean DJ 

298 și a drumului județean DJ 291C din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public 

al statului, în scopul încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes național,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Buget – 

Finanțe și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală nr. 1913 din 30.01.2023, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

 în conformitate cu art. 293 alin. (1) și (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului                    

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (1) 

lit. d) pct. (i) și art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

     h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public 

al statului a unui sector de drum județean DJ 298 și a drumului județean DJ 291C, având datele de 

identificare cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Trecerea în domeniul public al statului a bunurilor prevăzute la alin. (1) se face în 

scopul încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes național, pentru asigurarea 

legăturilor rutiere din punctul de trecere a frontierei Racovăț, cu rețeaua de drumuri naționale. 
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Art. 2 Predarea – primirea bunurilor se va face pe bază de protocoale, încheiate între Consiliul 

Județean Botoșani, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, respectiv Consiliul 

Local al Municipiului Dorohoi în calitate de predători și Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, în calitate 

de primitor, în termen de cel mult 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art. 3 La data semnării protocoalelor menționate la art. 2 încetează dreptul de administrare al 

Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani și al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi 

asupra bunurilor transferate. 

Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
 

 

             PREȘEDINTE,                                Avizat pentru legalitate, 

      Doina – Elena Federovici                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                      Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 
 

 

 

 

Botoşani, 

Nr.          /     .01.2023 



Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă

Valoarea de 

inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.3.7.1.
Sector DRUM JUDEŢEAN 

DJ 298

Dragalina(DN29A)-Cristinești (DJ291D)- Baranca, între 

pozițiile kilometrice "21+430-33+883", L=12,453 km, 

S=155.147 mp, pe care se află amplasat Podeț Râul 

Podul Popii, la km 25+983, cu Sc=53mp, Scd=53 mp,  nr. 

cadastrale: 50907, 50906-C1, 50903, 50220

1998 10.779.393,05

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                           

O.G.43/1997,                                                             

H.G. nr. 971/2002, H.G. nr. 1098/2011                                                     

P.V. reevaluare nr. 133/17.01.2022,                    

Referat nr. 8949/10.05.2022,                                                                                                                                                                                           

CF 50907-Cristinești, CF 50906-C1-Cristinești, 

CF 50903-Cristinești, CF 50220- Cristinești

Date de identificare ale sectorului de drum județean DJ298 și ale drumului județean DJ291C care trec din 

domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al statului 

Anexa 

Bunuri aflate în administrarea Direcției Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.          din      .01.2023

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI
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Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă

Valoarea de 

inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

2 1.3.7.1.
Sector DRUM JUDEŢEAN 

DJ 291C

Dorohoi-Hilișeu-Pomârla-Baranca, L=23,798 km, între 

pozițiile kilometrice ”2+575-26+373”, S=398.140 mp, 

asfaltat, nr. cadastrale: 51986, 51069, 51087, 51074, 

51002, 50951, 50933, 50941, 50165, 50219, pe care sunt 

amplasate un număr de 14 poduri și podețe după cum 

urmează:Podeț la km 8+130-Hilișeu Horia, L=5,74 m, 

Scd=47 mp, din beton armat, nr. cadastral 51087-C2, 

Podeț la km 10+086-Hilișeu Horia, L=6,41 m, Scd=51 mp, 

din beton armat, nr. cadastral 51087-C1, Pod Râul Martin 

la km 10+312-Hilișeu Horia, L=12,79 m, Scd=96 mp, din 

beton armat, nr. cadastral 51001-C1, Podeț la km 11+595-

Hilișeu Horia, L=9,19 m, Scd=72 mp, din beton armat, nr. 

cadastral 51074-C1, Podeț la km 11+793-Hilișeu Horia, 

L=8,10 m, Scd=60 mp, din beton armat, nr. cadastral 

51074-C2, Pod Râul Martin la km 12+093-Hilișeu Horia, 

L=20,16 m, Scd=206 mp, din beton armat, nr. cadastral 

51021-C1, Podeț la km 12+168-Hilișeu Horia, L=6,04 m, 

Scd=49 mp, din beton armat, nr. cadastral 51002-C1, 

Podeț la km 12+517-Pomârla, L=6,08 m, Scd=49 mp, din 

beton armat, nr. cadastral 50951-C1, Podeț la km 12+707-

Pomârla, L=6,12 m, Scd=44 mp, din beton armat, nr. 

cadastral 50951-C2, Podeț la km 12+792-Pomârla, 

L=7,77 m, Scd=57 mp, din beton armat, nr. cadastral 

50951-C3, Pod Râul Martin la km 13+032-Pomârla, 

L=17,37 m, Scd=173 mp, din beton armat, nr. cadastral 

50891-C1, Podeț la km 13+631-Pomârla, L=15,27 m, 

Scd=93 mp, din beton armat, nr. cadastral 50933-C1, Pod 

Râul Martin la km 14+411-Pomârla, L=10,14 m, Scd=77 

mp, din beton armat, nr. cadastral 50912-C1, Podeț la km 

15+336-Pomârla, L=9,41 m, Scd=75 mp, din beton armat, 

nr. cadastral 50941-C1

1998 39.217.440,61

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                               

O.G.43/1997,                                                               

H.G. nr. 971/2002, H.G. nr. 1098/2011                                                    

P.V. reevaluare nr. 133/17.01.2022,                                                                       

Referat nr. 8949/10.05.2022,                                                                                  

CF 51986-Șendriceni,                                         

CF 51069-Hilișeu Horia,                                                

CF 51087-Hilișeu Horia,                                  

CF 51001-C1-Hilișeu Horia,                                                                                     

CF 51074- Hilișeu Horia,                                                                    

CF 51021-C1-Hilișeu Horia,                                                                    

CF 51002-Hilișeu Horia,                                               

CF 50951-Pomârla,                                            

CF 50891-C1-Pomârla,                                       

CF 50933-Pomârla,                                            

CF 50912-C1-Pomârla,                                                                  

CF 50941-Pomârla                                                                                                                  

CF 50165- Pomârla,                                              

CF 50219- Cristinești

49.996.833,66Total bunuri aflate în administrarea Direcției Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani
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Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă

Valoarea de 

inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.3.7.1.
Sector DRUM JUDEȚEAN 

DJ 291 C

Dorohoi, L=2,575 km, între pozițiile kilometrice ”0+000-

2+575”, S=39.324 mp, intravilan, categoria de folosință: 

drum, parcele cadastrale: DJ2128, DJ1943,  asfaltat, nr. 

cadastrale: 55746, 55747, pe care se află amplasat Podul 

Pârâul Buhai la km 1+499, L=31,86 m, Scd=281 mp, din 

beton armat, nr. cadastral 55739-C1

2014 2.959.458,05

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                   

O.G. nr. 43/1997,                                         

H.C.J. nr. 71/28.05.2014,                                 

Protocol nr. 782 D.J.D.P./17.03.2015, nr. 3263 

C.L. Dorohoi/19.03.2015,                                      

P.V. reevaluare nr. 1085/17.01.2022,                      

Referat nr. 8949/10.05.2022,                                                          

CF 55746-Dorohoi,                                                                     

CF 55747-Dorohoi,                                                           

CF 55739-C1-Dorohoi           

2.959.458,05

52.956.291,71

Avizat pentru legalitate,

Bunuri aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi

Total bunuri aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi

Total general

     Doina – Elena Federovici                 

        PREȘEDINTE,                        

Marcel – Stelică Bejenariu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
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Nr. 1911 din 30.01.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Prin adresa nr. 7913/27.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                             

nr. 1761/27.01.2023, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R.) 

ne aduce la cunoștință că în ședința Guvernului României din data de 26.01.2023, a fost aprobată 

Hotărârea Guvernului privind deschiderea Punctului Internațional de trecere a frontierei de stat și a 

Biroului Vamal de Frontieră Racovăț, România -Diakivți, Ucraina. 

 Prin aceeași adresă, C.N.A.I.R. ne-a transmis Memorandumul Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de transport rutier din zona 

vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, prin care s-a aprobat, justificat de situația deosebită a 

evoluției conflictului militar din Ucraina, necesitatea preluării de către Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii prin C.N.A.I.R. a drumurilor județene DJ 298-parțial, DJ 291C, respectiv DJ 291E, în 

scopul asigurării legăturilor rutiere din punctul de trecere a frontierei Racovăț, cu rețeaua de drumuri 

naționale. 

 Conform art. 6, alin. (1) lit. d), pct. (i) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, drumurile de interes naţional 

aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu 

capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările 

vecine, respectiv cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României. 

 Conform art. 12 din aceeași ordonanță, încadrarea unui drum din categoria funcţională a 

drumurilor de interes naţional în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau în 

categoria funcţională a drumurilor de interes local, precum şi din categoria funcţională a drumurilor 

de interes judeţean sau de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional se 

face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare. 

 Prin adresa menționată anterior, C.N.A.I.R. a solicitat ca în baza art. 293 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Județean Botoșani să pună la dispoziția Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii prin C.N.A.I.R. a drumurilor județene, urmând a fi promovat un proiect de act normativ 

privind încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național. 

 Menționez că drumul județean DJ291E a fost transferat în domeniul public al statului, în 

prezent acesta fiind înscris în Cartea Funciară nr. 50082-Pomârla, fiind intabulat dreptul de proprietate 

al Statului Român și dreptul de administrare al Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de 

Administrare Fiscală-Autoritatea Națională a Vămilor. 

 La art. 293 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, se prevede că trecerea unui bun din 

domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la 

cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, 

iar în instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (1) se regăseşte, în mod 

obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public judeţean sau local, după 

caz. 

 Având în vedere necesitatea asigurării legăturilor rutiere din punctul de trecere a frontierei 

Racovăț, cu rețeaua de drumuri naționale, consider justificată încetarea uzului public județean a 
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sectorului de drum județean DJ 298 și a drumului județean DJ 291C care fac obiectul prezentului 

proiect de hotărâre.  

 Datele de identificare ale sectoarelor de drumuri județene, respectiv pozițiile kilometrice, 

lungimile sectoarelor de drum și suprafețele de teren, cărțile funciare în care acestea sunt înscrise, 

precum și valorile de inventar, sunt menționate în anexa la prezentul proiect.  

 Valorile de inventar au fost preluate din evidența contabilă a Consiliului Județean Botoșani, 

ultima reevaluare a drumurilor fiind înregistrată la data de 31.12.2021, iar evaluarea podurilor și 

podețelor aferente s-a efectuat la data de 10.05.2022. 

 Propun ca predarea – primirea bunurilor să se facă pe bază de protocoale, încheiate între 

Consiliul Județean Botoșani, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, respectiv 

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi în calitate de predători și Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, în calitate de 

primitor, în termen de cel mult 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

 Totodată, propun ca la data semnării protocoalelor să înceteze dreptul de administrare al 

Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani și al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi 

asupra bunurilor transferate. 

 Față de cele menționate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

trecerii unui sector de drum județean DJ 298 și a drumului județean DJ 291C din domeniul public al 

județului Botoșani în domeniul public al statului, în scopul încadrării în categoria funcțională a 

drumurilor de interes național, în forma prezentată.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 
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                 Direcţia         Direcţia Buget Finanţe 

Administrarea Patrimoniului       

 

 

     Direcţia Juridică Administraţie 

        Publică Locală 

 

 
Nr. 1913 din 30.01.202         VICEPREȘEDINTE, 

                   Dorin Birta 

           

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
  

 Prin adresa nr. 7913/27.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                             

nr. 1761/27.01.2023, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

(C.N.A.I.R.) ne aduce la cunoștință că în ședința Guvernului României din data de 26.01.2023, a 

fost aprobată Hotărârea Guvernului privind deschiderea Punctului Internațional de trecere a 

frontierei de stat și a Biroului Vamal de Frontieră Racovăț, România -Diakivți, Ucraina. 

 Prin aceeași adresă, C.N.A.I.R. ne-a transmis Memorandumul Ministerului Transporturilor 

și Infrastructurii privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de transport rutier din 

zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, prin care s-a aprobat, justificat de situația deosebită 

a evoluției conflictului militar din Ucraina, necesitatea preluării de către Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii prin C.N.A.I.R. a drumurilor județene DJ 298-parțial, DJ 291C, 

respectiv DJ 291E, în scopul asigurării legăturilor rutiere din punctul de trecere a frontierei Racovăț, 

cu rețeaua de drumuri naționale. 

 Conform art. 6, alin. (1) lit. d), pct. (i) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, drumurile de interes naţional 

aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu 

capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu 

ţările vecine, respectiv cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României. 

 Conform art. 12 din aceeași ordonanță, încadrarea unui drum din categoria funcţională a 

drumurilor de interes naţional în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau în 

categoria funcţională a drumurilor de interes local, precum şi din categoria funcţională a 

drumurilor de interes judeţean sau de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes 

naţional se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în 

administrare. 

 Prin adresa menționată anterior, C.N.A.I.R. a solicitat ca în baza art. 293 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Județean Botoșani să pună la dispoziția Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii prin C.N.A.I.R. a drumurilor județene, urmând a fi promovat un proiect de act 

normativ privind încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național. 

 Menționăm că drumul județean DJ291E a fost transferat în domeniul public al statului, în 

prezent acesta fiind înscris în Cartea Funciară nr. 50082-Pomârla, fiind intabulat dreptul de 
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proprietate al Statului Român și dreptul de administrare al Ministerului Finanțelor Publice-Agenția 

Națională de Administrare Fiscală-Autoritatea Națională a Vămilor. 

 La art. 293 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, se prevede că trecerea unui bun din 

domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la 

cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, 

iar în instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (1) se regăseşte, în mod 

obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public judeţean sau local, după 

caz. 

 Având în vedere necesitatea asigurării legăturilor rutiere din punctul de trecere a frontierei 

Racovăț, cu rețeaua de drumuri naționale, se consideră justificată încetarea uzului public județean a 

sectorului de drum județean DJ 298 și a drumului județean DJ 291C care fac obiectul prezentului 

proiect de hotărâre.  

 Datele de identificare ale sectoarelor de drumuri județene, respectiv pozițiile kilometrice, 

lungimile sectoarelor de drum și suprafețele de teren, cărțile funciare în care acestea sunt înscrise, 

precum și valorile de inventar, sunt menționate în anexa la prezentul proiect.  

 Valorile de inventar au fost preluate din evidența contabilă a Consiliului Județean Botoșani, 

ultima reevaluare a drumurilor fiind înregistrată la data de 31.12.2021, iar evaluarea podurilor și 

podețelor aferente s-a efectuat la data de 10.05.2022. 

 Propunem ca predarea – primirea bunurilor să se facă pe bază de protocoale, încheiate între 

Consiliul Județean Botoșani, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, respectiv 

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi în calitate de predători și Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, în calitate de 

primitor, în termen de cel mult 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

 Totodată, propunem ca la data semnării protocoalelor să înceteze dreptul de administrare al 

Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani și al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi 

asupra bunurilor transferate. 

 Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea trecerii unui sector de drum județean DJ 298 și a drumului județean DJ 291C din 

domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al statului, în scopul încadrării în categoria 

funcțională a drumurilor de interes național. 
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