
R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind trecerea unui drum de interes local (DC 3A) aflat în domeniul 
public al comunei Dobroeşti, din administrarea Consiliului Local al 

comunei Dobroeşti în administrarea CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV

Consiliul Judeţean  Ilfov :

Având în vedere:
• Expunerea  de  motive,  a Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr. ............ din ..............2010;
• Raportul Direcţiei Lucrări Publice, Serviciul Patrimoniu şi Administrare 

Drumuri Judeţene, înregistrat sub nr. ............... din ...............2010;
• Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi 

studii economice;
• Raportul  de  avizare al  Comisiei  de  Administraţie  Publică  Locală, 

Juridică,  Apararea  Ordinii  Publice,  Respectarea  Drepturilor  şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti;

• Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului;

• Hotărârea  Consiliului  Local  Dobroeşti  nr.12  din  21.04.2010  privind 
darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui drum comunal 
(DC 3A).

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 – privind 
regimul  drumurilor,  republicată,  modificată  şi  completată,  precum  şi 
dispoziţiile  art.  12,  din  Legea nr.  213/1998,  privind proprietatea  publică  şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul  prevederilor  art.  91,  alin (1),  lit.  c)  şi  f),  şi  art.  97 din Legea 
nr.  215/2001  –  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 
completată.



HOTĂRĂŞTE:

Art. I. – Se aprobă , trecerea unui drum de interes local (DC 3A) aflat în 
domeniul public al comunei Dobroeşti, din administrarea Consiliului Local al 
comunei  Dobroeşti  în  administrarea  CONSILIULUI  JUDEŢEAN  ILFOV, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Predarea - preluarea drumurilor se va face în baza unui Proces – 
Verbal încheiat în termen de 30 de zile.

Art.  III.  –  Direcţia  Juridică  Administraţie  Publică,  Direcţia  Economică şi 
Direcţia Lucrări Publice, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

                PREŞEDINTE
        Cristache RĂDULESCU     

                                                                                                      AVIZEAZĂ
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                            Monica  TRANDAFIR
                                                                                       
               

     

   Nr.________               
                                                                                         
   Din _________2010

    



ROMÂNIA                                                                               
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
Nr.______din ________  2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărâre, Consiliului Local al comunei Dobroeşti a aprobat trecerea unui drum 
de interes local (DC 3A) aflat în domeniul public al comunei Dobroeşti în administrarea 
Consiliului Judeţean Ilfov.

Hotărârea a fost fundamentată în baza prevederilor:
- Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, modificată, completată, 

republicată;
- Ordonanţa  de  Guvern  nr.  43/1997  privind  regimul  drumurilor,  modificată, 

completată, republicată.
Drumul de interes comunal  (DC 3A),  face parte din domeniul  public  al  comunei 

Dobroeşti, conform Anexei nr.19 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei  Dobroeşti,  la  Hotărârea de Guvern nr.  930/2002 – Hotărâre privind atestarea 
domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al satelor şi comunelor din judeţul Ilfov – 
modificată şi completată.

Bunurile  din  domeniul  public  pot  fi  date  în  administrarea  instituţiilor  publice  de 
interes judeţean, anume, CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV, în condiţiile legii, prin hotărâre 
a consiliului local, în speţă, Consiliul Local al comunei Dobroeşti.

Faţă de cele prezentate mai sus s-a iniţiat  prezentul  Proiect de Hotărâre privind 
trecerea unui drum de interes local (DC 3A) aflat în domeniul public al comunei Dobroeşti, 
din administrarea Consiliului Local al comunei Dobroeşti în administrarea CONSILIULUI 
JUDEŢEAN ILFOV, pe care îl supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean 
Ilfov.

PREŞEDINTE
Cristache RĂDULESCU

   VICEPREŞEDINTE,                                                  VICEPREŞEDINTE,
     Gheorghe ROMAN                                                    Cristina MANICEA

               



CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE,                                                             
SERVICIUL  PATRIMONIU  ŞI                                                       
ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE 
 Nr.______din ________  2010

RAPORT

Drumul de interes comunal  (DC 3A),  este parte din domeniul  public al  comunei 
Dobroeşti, conform Anexei nr.19 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei  Dobroeşti,  la  Hotărârea de Guvern nr.  930/2002 – Hotărâre privind atestarea 
domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al satelor şi comunelor din judeţul Ilfov – 
modificată şi completată.

Trecerea din administrarea Consiliului Local al comunei Dobroeşti în administrarea 
Consiliului  Judeţean  Ilfov  a  drumului  de  interes  comunal  (DC  3A),  după  aprobarea 
Consiliului Judeţean Ilfov, se va efectua printr-un Proces - Verbal de dare în administrare 
încheiat  între  Consiliul  Local  al  comunei  Dobroeşti  şi  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.

Dat fiind cele prezentate, am întocmit prezentul proiect de hotărâre privind trecerea 
unui  drum de interes local  (DC 3A) aflat  în domeniul  public al  comunei  Dobroeşti,  din 
administrarea  Consiliului  Local  al  comunei  Dobroeşti  în  administrarea  CONSILIULUI 
JUDEŢEAN ILFOV, pe care îl propunem spre analiză şi aprobare în şedinţa CONSILIULUI 
JUDEŢEAN ILFOV.

DIRECTOR  EXECUTIV  D.L.P.,
Gabriel – Mihai CONSTANTIN

                                                                                               ŞEF SERVICIUL P.A.D.J.,
                                         Adrian CIRIRIALĂ

       
           Întocmit,

Mihai BENŢAN


	R O M Â N I A
	Nr.______din ________  2010
	EXPUNERE DE MOTIVE
	 Nr.______din ________  2010
	DIRECTOR  EXECUTIV  D.L.P.,



