PROIECT
Nr. 119 din 09.09.2020

HOTĂRÂRE
privind trecerea unui sector de drum județean, situat în intravilanul orașului Bucecea,
aparținând domeniului public al Județului Botoșani, din administrarea Direcției Județene de
Drumuri și Poduri Botoșani în administrarea Consiliului Local Bucecea
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință extraordinară la data de____ .09.2020,
urmare a adreselor nr. 1777/06.03.2020 și nr. 5332/01.09.2020 ale Primăriei orașului
Bucecea, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3378/06.03.2019, respectiv
nr. 11836/03.09.2020, precum și a adresei nr. 2529/08.09.2020 a Direcției Județene de Drumuri și
Poduri Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12057/08.09.2020,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.12185 din
09.09.2020, prin care se propune trecerea unui sector de drum județean, situat în intravilanul
orașului Bucecea, aparținând domeniul public al Județului Botoșani, din administrarea Direcției
Județene de Drumuri și Poduri Botoșani în administrarea Consiliului Local Bucecea,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Juridică,
Administrație Publică Locală și Direcția Buget Finanțe, nr. 12186 din 09.09.2020,
- 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 și parteneriate,
- Hotărârea Consiliului Local Bucecea nr. 80/2020, de aprobare a solicitării adresată
Consiliului Județean Botoșani, pentru darea în administrare Consiliului Local Bucecea, a
unui sector de drum județean,
în conformitate cu art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 867 și art. 868 Codul civil,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:
Art.1 Se aprobă trecerea sectorului de drum județean DJ 208 T, situat în intravilanul
orașului Bucecea, aparținând domeniul public al Județului Botoșani, identificat conform Anexei
care face parte din prezenta hotărâre, din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri
Botoșani în administrarea Consiliului Local Bucecea.

Art.2 (1) Predarea – primirea sectorului de drum, precizat la art. 1, se va face între Direcția
Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani și Consiliul Local Bucecea, prin protocol încheiat de între
comisiile desemnate de conducătorii celor două instituții, în termen de 30 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Titularul dreptului de administrare va folosi bunul prevăzut la art. 1 în condițiile
Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
(3) Un exemplar al protocolului va fi transmis Consiliului Județean Botoșani.
Art.3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului
și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Avizat pentru legalitate:
PREȘEDINTE

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Costică MACALEŢI

Marcel – Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr.______ / ___.___ 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Anexa la HCJ nr._____ din ____.____._____

Informații referitoare la bunul care se transmite din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani
în administrarea Consiliului Local al orașului Bucecea

Nr.
crt.

1

Codul de
clasificare

1.3.7.1.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Pozițiile kilometrice: 19+012 ÷19+880
intravilan oraș Bucecea, pietruit,
L= 0,868 km, din care, L= 0,668 km
Sector DRUM JUDEȚEAN DJ 208 T S=0,8059
ha,
parcelă
DS43,
nr. cadastral 52175 și L= 0,200 km,
S=0,3713
ha,
parcelă
DS136,
nr. cadastral 52206.

PREȘEDINTE
Costică MACALEŢI

Valoarea
de inventar
(lei)

Situația juridică actuală

125.279,31

Domeniul public al Județului
Botoșani conform:
OG 43/1997; HCJ 27/2019.
CF 52175 - Bucecea;
CF 52206 (parțial) - Bucecea.

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Marcel – Stelică BEJENARIU

Nr. 12185/ 09.09 / 2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor și domnilor consilieri,
Prin adresa transmisă de către Primăria orașului Bucecea, înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 3378/06.03.2020, se solicită darea în administrare a unui sector de
drum aparținând drumului județean DJ 208 T, care aparține domeniului public al Județului
Botoșani, aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani.
Tot în această adresă, se menționează că respectivul sector de drum traversează un
cartier al orașului Bucecea, a cărui infrastructură, adiacentă drumului județean DJ 208 T, a fost
asfaltată, ceea ce se dorește și pentru porțiunea drumului DJ 208 T solicitată.
Cererea este susținută de prevederile art. 22 din Ordonanță Guvernului nr. 43/1997, în
care se menționează, printre altele, că ”Administrarea drumurilor județene se asigură de către
consiliile județene ... Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul
localităților urbane”.
Prin adresa nr. 11928/04.09.2020 Consiliul Județean Botoșani a solicitat Direcției
Județene de Drumuri și Poduri Botoșani punctul de vedere, referitor la cererea formulată de
Primăria orașului Bucecea, privind schimbarea administratorului sectorului de drum.
Ca răspuns la această solicitare, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani
cu nr. 12057/08.09.2020, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani comunică acordul
favorabil de schimbare a administratorului sectorului de drum.
Menționez că, porțiunea de drum județean DJ 208 T, propusă pentru a fi dată în
administrare, aparține domeniului public al Județului Botoșani și se află în administrarea
Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, conform Anexei 3, poz. 75, la Hotărârea
Consiliului

Județean

Botoșani

nr.

27/2019

și

este

înscrisă

în

cărțile

funciare

CF 52175 și CF 52206.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local Bucecea nr. 80/2020, transmisă prin adresa
nr. 11836/03.09.2020, s-a solicitat Consiliului Județean Botoșani darea în administrare a
sectorului de drum județean DJ 208 T, aflat între pozițiile kilometrice 19 + 012 și 19 + 880,
urmând ca, după preluare, acesta să facă obiectul unor investiții de amenajare și de asfaltare.

Luând în considerare adresa Primăriei orașului Bucecea, înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 3378/06.03.2020, a răspunsului primit, din partea Direcției Județene
de Drumuri și Poduri Botoșani, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu
nr. 12057/08.09.2020, a Hotărârii Consiliului Local Bucecea nr. 80/2020 și ale prevederilor
art. 22 din Ordonanță Guvernului nr. 43/1997, propun trecerea din administrare Direcției
Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, a sectorului de drum județean DJ 208 T, în
administrarea Consiliului Local Bucecea, având datele de identificare conform Anexei la
prezentul proiect de hotărâre.
Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre inițiat în
acest scop.

PREŞEDINTE
Costică MACALEȚI
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Direcția
Administrarea Patrimoniului

Direcția Juridică
Administrație Publică Locală

Nr. 12185 / 09.09/2020

Direcția
Buget - Finanțe
VIZAT
VICEPREȘEDINTE

Dorin BIRTA

RAPORT DE SPECIALITATE
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani își
exercită atribuțiile privind administrarea domeniului public și privat al Județului Botoșani,
respectiv cele privind darea în administrare a bunurilor proprietate publică ale Județului
Botoșani, în condițiile legii.
Potrivit art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, constituirea dreptului de administrare pentru bunurilor proprietate publică ale
Județului Botoșani se realizează prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani.
Prin adresa transmisă de către Primăria orașului Bucecea, înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 3378/06.03.2020, se solicită darea în administrare a unui sector de
drum aparținând drumului județean DJ 208 T, care aparține domeniului public al Județului
Botoșani, aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani.
Tot în această adresă, se menționează că respectivul sector de drum traversează un
cartier al orașului Bucecea, a cărui infrastructură, adiacentă drumului județean DJ 208 T, a fost
asfaltată, ceea ce se dorește și pentru porțiunea drumului DJ 208 T solicitată.
Cererea este susținută de prevederile art. 22 din Ordonanță Guvernului nr. 43/1997, în
care se menționează că ”Administrarea drumurilor județene se asigură de către consiliile
județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativteritorială a acestora. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul
localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în
administrarea consiliilor locale respective”.
Prin adresa nr. 11928/04.09.2020 Consiliul Județean Botoșani a solicitat Direcției
Județene de Drumuri și Poduri Botoșani punctul de vedere, referitor la cererea formulată de
Primăria orașului Bucecea, privind schimbarea administratorului sectorului de drum.

Ca răspuns la această solicitare, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani
cu nr. 12057/08.09.2020, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani comunică acordul
favorabil de schimbare a administratorului sectorului de drum.
Menționăm că, porțiunea de drum județean DJ 208 T, propusă pentru a fi dată în
administrare, aparține domeniului public al Județului Botoșani și se află în administrarea
Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, conform Anexei 3, poz. 75, la Hotărârea
Consiliului

Județean

Botoșani

nr.

27/2019

și

este

înscrisă

în

cărțile

funciare

CF 52175 și CF 52206.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local Bucecea nr. 80/2020, transmisă prin adresa
nr. 11836/03.09.2020, s-a solicitat Consiliului Județean Botoșani darea în administrare a
sectorului de drum județean DJ 208 T, aflat între pozițiile kilometrice 19 + 012 și 19 + 880,
urmând ca, după preluare, acesta să facă obiectul unor investiții de amenajare și de asfaltare.
Luând în considerare adresa Primăriei orașului Bucecea, înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 3378/06.03.2020, a răspunsului primit, din partea Direcției Județene
de Drumuri și Poduri Botoșani, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu
nr. 12057/08.09.2020, a Hotărârii Consiliului Local Bucecea nr. 80/2020 și ale prevederilor
art. 22 din Ordonanță Guvernului nr. 43/1997, se propune trecerea din administrare Direcției
Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, a sectorului de drum județean DJ 208 T, în
administrarea Consiliului Local Bucecea, având datele de identificare conform Anexei la
prezentul proiect de hotărâre.
Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea
și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre
în forma prezentată.
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