
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

PROIECT    DE    HOTĂRÂRE

privind trecerea drumului DC 179, km. 2,5 - km. 13,56 , din administrarea Consiliului 
local al comunei Periş în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

înregistrată cu  nr. _______/_________2009

- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat cu  nr. 

__________/__________.2009;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de  buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, 

arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Periş nr. 52/12.11.2009 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, modificată şi completată;

Ţinând cont de prevederile art. 12 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată şi completată



În  temeiul  art.  91,  alin  1  lit.  “c”  şi  lit  ,,f”  şi  art.  97  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea drumului DC 179 km. 2,5 – km. 13,56 din administrarea 

Consiliului local al comunei Periş în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Art.2. Direcţiile  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov vor  asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE

CRISTACHE RĂDULESCU

Avizează,
                                                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                                                               Monica Trandafir

Nr. ..........
Din .................2009



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr.________/_________2009

EXPUNERE  DE  MOTIVE

Prin  Hotărârea  nr.  50/29.10.2009  Consiliul  Local  al  Comunei  Periş  a  aprobat 

trecerea drumului de interes local DC 179 km. 0 – km. 2,5 din administrarea Consiliului 

local al comunei Periş în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Prin  Hotărârea  nr.  188/30.10.2009  Consiliul  Judeţean  Ilfov  a  aprobat  preluarea 

drumului în cauză în administrare. 

Motivat  de faptul  că  întregul  DC 179 (13,56 km. aflaţi  pe  raza  comunei  Periş), 

asigură  legătura cu pădurea Scroviştea  situată în comuna Periş,  zonă verde,  în care îşi 

petrec  momentele  de  relaxare  atât  turiştii  din  localităţile  judeţului  Ilfov  cât  şi  din 

Municipiul  Bucureşti,  Consiliul  Local  al  Comunei  Periş  a  aprobat  prin  Hotărârea  nr. 

52/12.11.2009  trecerea  km.  2,5  –  km.  13,56  din  drumul  de  interes  local  DC 179  din 

administrarea  Consiliului  local  al  comunei  Periş  în  administrarea  Consiliului  Judeţean 

Ilfov.

Din punct de vedere socio-economic, drumul reprezintă singura cale de acces din 

Comuna Periş către localităţile Bălteni şi Buriaş. Având în vedere tendinţa de dezvoltare a 

zonei de nord a Municipiului Bucureşti şi implicit a Judeţului Ilfov înregistrată în ultimii 

ani, se doreşte o integrare a zonei Periş-Bălteni-Buriaş în aceste tendinţe, necesitând astfel 

preluarea şi a diferenţei de aproximativ 11 km.

Potrivit prevederilor art. 7 din  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, modificată şi completată, 



    “Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publica a judeţului  şi  

cuprind drumurile judeţene, care asigura legătura între:

    a)  resedintele  de  judeţ  cu  municipiile,  cu  oraşele,  cu  resedintele  de  comuna,  cu  

staţiunile  balneoclimaterice  şi  turistice,  cu  porturile  şi  aeroporturile,  cu  obiectivele  

importante legate de apărarea tarii şi cu obiectivele istorice importante;

    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi resedintele de comuna;

    c) resedinte de comuna.”

În vederea modernizării acestui drum, dat fiind legăturile pe care le asigură, conform 

art. 7 lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, se va prelua 

de către administratorul drumurilor judeţene sectorul de drum în cauză pentru realizarea 

lucrărilor respective.

Articolul 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, modificată şi completată, precizează:

“(1)  Bunurile  din  domeniul  public  pot  fi  date,  dupa  caz,  in  administrarea  regiilor  

autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor  

institutii publice de interes national, judetean sau local.

    (2) Darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului sau a  

consiliului  judetean,  respectiv  a  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti  sau  a  

consiliului local.”

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de prevederile legale în  materie, am 

iniţiat   proiectul  de  hotărâre  alăturat,  pre  care  îl  supunem  spre  dezbatere  şi  aprobare 

Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                              VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE ROMAN                                             CRISTINA MANICEA



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr________/__________2009

R A P O R T

Prin  Hotărârea  nr.  50/29.10.2009  Consiliul  Local  al  Comunei  Periş  a  aprobat 

trecerea drumului de interes local DC 179 km. 0 – km. 2,5 din administrarea Consiliului 

local al comunei Periş în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Prin  Hotărârea  nr.  188/30.10.2009  Consiliul  Judeţean  Ilfov  a  aprobat  preluarea 

drumului în cauză în administrare. 

Motivat  de faptul  că  întregul  DC 179 (13,56 km. aflaţi  pe  raza  comunei  Periş), 

asigură  legătura cu pădurea Scroviştea  situată în comuna Periş,  zonă verde,  în care îşi 

petrec  momentele  de  relaxare  atât  turiştii  din  localităţile  judeţului  Ilfov  cât  şi  din 

Municipiul  Bucureşti,  Consiliul  Local  al  Comunei  Periş  a  aprobat  prin  Hotărârea  nr. 

52/12.11.2009  trecerea  km.  2,5  –  km.  13,56  din  drumul  de  interes  local  DC 179  din 

administrarea  Consiliului  local  al  comunei  Periş  în  administrarea  Consiliului  Judeţean 

Ilfov.

Din punct de vedere socio-economic, drumul reprezintă singura cale de acces din 

Comuna Periş către localităţile Bălteni şi Buriaş. Având în vedere tendinţa de dezvoltare a 

zonei de nord a Municipiului Bucureşti şi implicit a Judeţului Ilfov înregistrată în ultimii 

ani, se doreşte o integrare a zonei Periş-Bălteni-Buriaş în aceste tendinţe, necesitând astfel 

preluarea şi a diferenţei de aproximativ 11 km.

Potrivit prevederilor art. 7 din  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, modificată şi completată, 

    “Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publica a judeţului  şi  

cuprind drumurile judeţene, care asigura legătura între:



    a)  resedintele  de  judeţ  cu  municipiile,  cu  oraşele,  cu  resedintele  de  comuna,  cu  

staţiunile  balneoclimaterice  şi  turistice,  cu  porturile  şi  aeroporturile,  cu  obiectivele  

importante legate de apărarea tarii şi cu obiectivele istorice importante;

    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi resedintele de comuna;

    c) resedinte de comuna.”

În vederea modernizării acestui drum , fiind de interes judeţean conform art. 7 lit. a 

din  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, se va prelua de către 

administratorul  drumurilor  judeţene  sectorul  de  drum  în  cauză  în  vederea  realizării 

lucrărilor respective.

Articolul 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, modificată şi completată, precizează:

“(1)  Bunurile  din  domeniul  public  pot  fi  date,  dupa  caz,  in  administrarea  regiilor  

autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor  

institutii publice de interes national, judetean sau local.

    (2) Darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului sau a  

consiliului  judetean,  respectiv  a  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti  sau  a  

consiliului local.”

Faţă de cele precizate şi de prevederile legale în materie s-a întocmit proiectul de 

hotărâre  alăturat  pe  care  îl  supunem spre  dezbatere  şi  adoptare  în  şedinţa  Consiliului 

Judeţean Ifov.

Direcţia Lucrări Publice     Direcţia Economică      Directia Juridică şi Administraţie Publică
    Director Executiv              Director executiv                     Director Executiv
Gabriel Mihai Constantin          Bogdan Costea                            Irina Suliman

Serviciu  Juridic Contencios,                         Compartiment 
              Avizare Legalitate Acte                                 Patrimoniu

            Şef serviciu,                                   
               Adela Steliana Ralea


	Nr________/__________2009
	R A P O R T

