PROIECT

.

Nr. 44/16.03.2021

HOTĂRÂRE
pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți
din zona drumului județean DJ 703

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 2606/16.03.20212al Președintelui Consiliului Județean
Olt;/690/21.03.2019
- Adresa nr. 745/11.03.2021 a Primăriei comunei Corbu, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr. 2464/11.03.2021;250/12.03.2019
- Prevederile art.14, art.15, art.22 și art.221 alin.(3) și alin.(8) din Ordonanța
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însușirea
inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Olt, cu modificările și
completările ulterioare;
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului
public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.286 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.861 alin.(3) și art.866-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil al României, republicat, cu modificările ulterioare,
În temeiul art.87 alin.(5), art.173 alin.(1) lit. c) și alin.(4) lit. a), art.182 alin.(1) și
(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit. g) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
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Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e.
Art. I. Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în
administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului
județean DJ 703, se modifică și va avea următorul cuprins:
“(3) Părțile din zona drumului care se dau în administrare sunt situate în intravilanul
comunei Corbu, pe ambele părți ale drumului județean DJ 703, de la km 68+340 la
km 75+200, respectiv de la km 76+200 la km 78+500”.
Art. II. Predarea - primirea părților din zona drumului prevăzute la art. I se face
pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean Olt și Primăria comunei Corbu,
prin grija Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Consiliului Local al comunei
Corbu, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și
Instituției Prefectului - Județul Olt.
INIŢIATOR
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU

Avizat
Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE

N.C./2ex.

2

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre pentru la modificarea alineatului (3) al articolului 1 din
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din
administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al
comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703

Drumul județean DJ 703 este înscris la poziția nr. 43 din inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr. 41/26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare și cuprins în Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, cu modificările și
completările ulterioare.
Potrivit art.87 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Autoritățile administrației publice
locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile
proprietate publică sau privată ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu
principiul autonomiei locale”.
În conformitate cu prevederile art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Zona drumului
public cuprinde: ampriza, zonele de siguranță și zonele de protecție”, iar potrivit art.15 din
ordonanță, „Ampriza drumului este suprafața de teren ocupată de elementele constructive
ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, șanțuri, rigole,
taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă”.
La art.22 din aceeași ordonanță se prevede că „Administrarea drumurilor județene se
asigură de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile
locale pe raza administrativ-teritorială a acestora”, iar potrivit art.221 alin.(3) „Pentru
realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în
intravilanul unor localități pot fi preluate temporar în administrarea autorităților
administrației publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului.”
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Totodată în conformitate cu prevederile art.221 alin.(8) din aceeași ordonanță, „După
recepția finală a lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau
autorităților administrației publice locale de care au aparținut”.
Conform prevederilor art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea
Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703, a fost
aprobată trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Consiliului
Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703, situate în
intravilanul comunei Corbu, pe ambele părți ale drumului județean DJ 703, de la
km 68+300 la km 75+200, respectiv de la km 76+850 la km 77 + 750, în vederea realizării
proiectului „Amenajare scurgere ape - șanțuri betonate și podețe acces din beton pe
DJ 703 în comuna Corbu, județul Olt”.
După recepția finală a lucrărilor proiectului mai sus menționat, părțile din zona drumului
județean DJ 703 date în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, se retransmit în
administrarea Consiliului Județean Olt.
Prin adresa nr.745/11.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr. 2464/11.03.2021, Primăria comunei Corbu a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Olt nr. 37/28.03.2019, în sensul ca noile poziții kilometrice ale părților din zona
drumului județean DJ 703 care se dau în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu,
să fie de la km 68+340 la km 75+200, respectiv de la km 76+200 la km 78+500, pe ambele
părți ale drumului județean, având în vedere că în zona satului Ciurești drumul județean
DJ 703 este erodat din cauza scurgerii apelor pluviale, astfel încât prin realizarea
proiectului „Amenajare scurgere ape - șanțuri betonate și podețe acces din beton pe
DJ 703 în comuna Corbu, județul Olt”, aflat în faza de elaborare, să fie cuprinse și
porțiunile de drum erodat, din zona satului Ciurești, comuna Corbu.
Față de cele menționate se impune modificarea alineatului (3) al articolului 1 din
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din
administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei
Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703, care va avea următorul cuprins:
“(3) Părțile din zona drumului care se dau în administrare sunt situate în intravilanul
comunei Corbu, pe ambele părți ale drumului județean DJ 703, de la km 68+340 la
km 75+200, respectiv de la km 76+200 la km 78+500”.
Predarea-primirea părților din zona drumului județean DJ 703 se face pe bază de
protocol încheiat între Consiliul Județean Olt și Primăria comunei Corbu, prin grija Direcției
Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în
termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii Consiliului Județean Olt pentru modificarea
alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019.
Având în vedere că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, propun
spre aprobare, în forma în care a fost prezentat, proiectul de hotărâre pentru
modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt,
în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului
județean DJ 703.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU
N.C./2ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Direcţia Tehnică şi Investiţii
Nr. 2610/16.03.2021

AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Virgil DELUREANU

VICEPREȘEDINTE
Ionuț - Cătălin IVAN

RAPORT
la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din
administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al
comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703

Conform prevederilor art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în
administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului
județean DJ 703, a fost aprobată trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt
în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului
județean DJ 703, situate în intravilanul comunei Corbu, pe ambele părți ale drumului
județean DJ 703, de la km 68+300 la km 75+200, respectiv de la km 76+850 la
km 77 + 750, în vederea realizării proiectului „Amenajare scurgere ape - șanțuri
betonate și podețe acces din beton pe DJ 703 în comuna Corbu, județul Olt”.
După recepția finală a lucrărilor proiectului mai sus menționat, părțile din zona
drumului județean DJ 703 date în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu,
se retransmit în administrarea Consiliului Județean Olt.
Prin adresa nr. 745/11.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr. 2464/11.03.2021, Primăria comunei Corbu a solicitat modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019, în sensul ca noile poziții kilometrice ale
părților din zona drumului județean DJ 703 care se dau în administrarea Consiliului
Local al comunei Corbu, să fie de la km 68+340 la km 75+200, respectiv de la
km 76+200 la km 78+500, pe ambele părți ale drumului județean, având în vedere că
în zona satului Ciurești drumul județean DJ 703 este erodat din cauza scurgerii apelor
pluviale, astfel încât prin realizarea proiectului „Amenajare scurgere ape - șanțuri
betonate și podețe acces din beton pe DJ 703 în comuna Corbu, județul Olt”, aflat în
faza de elaborare, să fie cuprinse și porțiunile de drum erodat, din zona satului
Ciurești, comuna Corbu.
Drumul județean DJ 703 este înscris la poziția nr. 43 din inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare și cuprins în Anexa
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al
județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, cu
modificările și completările ulterioare.
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Potrivit art.87 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Autoritățile administrației
publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și
de bunurile proprietate publică sau privată ale unităților administrativ-teritoriale, în
conformitate cu principiul autonomiei locale”.
În conformitate cu prevederile art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare „Zona
drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranță și zonele de protecție”, iar
potrivit art.15 din ordonanță, „Ampriza drumului este suprafața de teren ocupată de
elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști,
acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări
de artă”.
La art.22 din aceeași ordonanță se prevede că „Administrarea drumurilor județene
se asigură de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către
consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora”, iar potrivit art.221 alin.(3)
„Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum
situate în intravilanul unor localități pot fi preluate temporar în administrarea
autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul
administratorului drumului.”
Totodată în conformitate cu prevederile art.221 alin.(8) din aceeași ordonanță,
„După recepția finală a lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului
sau autorităților administrației publice locale de care au aparținut”.
Față de cele menționate se impune modificarea alineatului (3) al articolului 1 din
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din
administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei
Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703, care va avea următorul
cuprins:
“(3) Părțile din zona drumului care se dau în administrare sunt situate în intravilanul
comunei Corbu, pe ambele părți ale drumului județean DJ 703, de la km 68+340 la
km 75+200, respectiv de la km 76+200 la km 78+500”.
Predarea-primirea părților din zona drumului județean DJ 703 se face pe bază de
protocol încheiat între Consiliul Județean Olt și Primăria comunei Corbu, prin grija
Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii Consiliului Județean
Olt pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 37/28.03.2019.
Având în vedere că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare,
propunem spre aprobare, în forma în care a fost prezentat, proiectul de hotărâre
pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea
Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a
unor părți din zona drumului județean DJ 703.
Director Executiv
Cornel MOTOI

Șef Serviciu
Juridic-contencios
Ana - Venera ȘTEFĂNESCU

Șef Serviciu
Administrarea Patrimoniului,

Unitatea Județeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
şi Autoritatea Judeţeană de Transport

Costinel NETCU
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