
ROMÂNIA          Proiect 
JUDEŢUL GORJ                                AVIZAT,                                 
CONSILIUL JUDEŢEAN    SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,             
                                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
  
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară asupra drumului județean 674B, 

aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj,  
de către Consiliul Local Negomir și Consiliul Local Borăscu  

 
Având în vedere:  

 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;  
- Raportul de specialitate comun al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția 
mediului, Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean și Direcției juridice,  
dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice; 
-Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 
-Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 
-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
- Adresa Comunei Negomir nr. 3269 din 19.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12655 din 
19.08.2021, privind solicitarea de preluare în administrare a sectorului din drumul județean 674B, de la intersecția DJ 
674B cu DC 76 Negomir-Fărcășești, până la limita cu comuna Borăscu; 
- Adresa Comunei Borăscu nr. 3437 din 30.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12708 din 
20.08.2021, privind solicitarea de preluare în administrare a sectorului din drumul județean 674B, de la limita cu 
comuna Negomir la intersecția cu DJ 673 și de la intersecția cu DJ 673 la limita cu județul Mehedinți; 
- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 12655 din 20.08.2021 înaintată Primăriei Comunei Negomir și înregistrată sub 
nr. 3286 din 20.08.2021; 
- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 12708 din 20.98.2021, înaintată Primăriei Comunei Borăscu și înregistrată sub 
nr. 3607 din 24.08.2021;  
- Procesul-verbal încheiat între reprezentanții Consiliului Județean Gorj și reprezentanții Primăriei Comunei Negomir, 
înregistrat sub nr. 12888 din 24.08.2021 la Consiliul Județean Gorj, respectiv sub nr. 3313 din 24.08.2021 la Primăria 
Comunei Negomir; 
- Procesul-verbal încheiat între reprezentanții Consiliului Județean Gorj și reprezentanții Primăriei Comunei Borăscu, 
înregistrat sub nr. 12889 din 24.08.2021 la Consiliul Județean Gorj, respectiv sub nr. 3608 din 24.08.2021 la Primăria 
Comunei Borăscu; 
- Hotărârea Consiliului Local Negomir nr. 45 din 20.10.2021 privind aprobarea preluării în administrare a drumului 
județean de pe raza comunei Negomir – DJ 674B de la km 7+623 până la km 22+510 (limita comuna Borăscu); 
- Hotărârea Consiliului Local Borăscu nr. 22 din 20.10.2021 privind aprobarea preluării în administrare a drumului 
județean de pe raza comunei Borăscu – DJ 674B de la km 22+510 (limita cu comuna Negomir) până la km 35+393 
(limita cu județul Mehedinți); 
- Referatul nr. 17001 din 25.10.2021 întocmit de Compartimentul evidență patrimoniu public și privat din cadrul Direcției 
urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, privind oportunitatea și legalitatea 

transmiterii dreptului de administrare temporară asupra drumului județean 674B, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în 

administrarea Consiliului Județean Gorj, de către Consiliul Local al Comunei Negomir și Consiliul Local al Comunei Borăscu; 
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a), art. 294, alin. (2), art. 297, alin. (1), lit. a)  și art. 298 - 301 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 867- 870 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 19, alin. (2) și art. 221, alin. (3), (4) și (6) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Prevederile Ordinului nr. 346/2000 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 

pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere şi reparaţii la drumurile publice; 

 În baza art. 182 alin.(1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă darea în administrare temporară a drumului județean 674B, aflat în domeniul public al Județului Gorj 
și administrarea Consiliului Județean Gorj, având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, în 
scopul atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea/modernizarea sectoarelor ce traversează intravilanul/ 
extravilanul comunelor Negomir și Borăscu, după cum urmează: 
- de la km 7+623 până la km 22+510 (limita comuna Borăscu) - Consiliului Local Negomir; 
- de la km 22+510 (limita cu comuna Negomir) până la km 35+393 (limita cu Județul Mehedinți)- Consiliului Local 
Borăscu. 
Art. 2 (1) - Darea în administrare a bunului imobil - drum județean 674B, prevăzut la art.1, se va realiza prin contract 
de dare în administrare încheiat între UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și unitățile administrativ-teritoriale 
implicate (UAT - Comuna Negomir, prin Consiliul Local Negomir și UAT - Comuna Borăscu, prin Consiliul Local 
Borăscu. 
(2) - În contractele de dare în administrare vor fi prevăzute, în sarcina consiliilor locale respective, obligații specifice 
corelative dreptului de administrare, în conformitate cu legislația incidentă în domeniul administrării drumurilor publice. 
(3) - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, 
contractele de dare în administrare prevăzute la art. 2. 
Art. 3 - Exercitarea efectivă a dreptului de administrare de către autoritățile publice locale implicate, asupra sectoarelor 
din drumul județean 674B enumerate la art. 1 se va realiza după semnarea contractelor de dare în administrare, pe 
bază de protocoale de predare-preluare încheiate în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
Art. 4 - Lucrările de reabilitare/modernizare a sectoarelor de drum județean prevăzute la art. 1 vor fi executate în 
conformitate cu documentația tehnico-economică achiziționată de către administratori, verificată și avizată, în prealabil, 
de către Consiliul Județean Gorj, prin direcțiile de specialitate. 
Art. 5 - După recepția finală a lucrărilor realizate de către autoritățile publice locale, încetează dreptul de administrare 
acordat conform art. 1, sectoarele de drum județean revenind în administrarea titularului inițial al acestui drept - 
Consiliul Județean Gorj, valoarea contabilă rezultată urmând să fie înregistrată în evidența contabilă a titularului 
dreptului de proprietate publică - Județul Gorj. 
Art. 6 (1) - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Gorj, împreună cu persoanele de drept public implicate. 

(2) - Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local Negomir, Consiliului Local Borăscu și Instituției Prefectului-

Județul Gorj. 

 

 
 
PREŞEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

     Cosmin – Mihai Popescu                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.______  

 Adoptată în ședința din data de _______2021 
          cu un număr de _________ voturi 

din totalul numărului de consilieri 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ANEXA  

la HCJ Gorj nr. _____ din ________ 2021 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale bunului imobil - drum județean 674B, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului 
Județean Gorj, propus spre dare în administrare temporară Consiliului Local Negomir și Consiliului Local Borăscu 

 
 
 

Cod de 

clasificare  

Locul 

unde este 

situat 

bunul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite în 

administrare bunul 

Persoanele 

juridice la care 

se transmite în 

administrare 

bunul 

Caracteristicile tehnice ale bunului 

- DJ 674B – 

Poziția nr. I.30 (Capitolul I – Drumuri 

județene, punctul 30)– Secțiunea I – 

Bunuri imobile - din Anexa nr. 1 la 

inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj 

1.3.7. Județul 

Gorj, 

teritoriul 

comunelor 

Negomir și 

Borăscu 

 

UAT - Județul Gorj, 

prin Consiliul 

Județean Gorj 

Comuna Negomir, 

prin Consiliul 

Local Negomir 

 

 

- de la km 7+623 până la km 22+510  
(intersecția DJ 674B cu DC 76 Negomir-
Fărcășești până la limita cu comuna 
Borăscu) – teren intravilan/extravilan 
Lungime = 14,887km 
Suprafață = 228.680 mp 
Nr. cadastrale: 37472, 37372, 37379 
Nr. C.F. 37472,37372,37379 ale Comunei 
Negomir 

Comuna Borăscu, 

prin Consiliul 

Local Borăscu 

- de la km 22+510 până la km 35+393  
(de la limita cu comuna Negomir la 
intersecția cu DJ 673 și de la intersecția cu 
DJ 673 la limita cu județul Mehedinți) – 
teren intravilan/extravilan 
Lungime = 12,883 km 
Suprafață = 190.812 mp 
Nr.cadastrale: 36042, 36046,36032,36035, 
36044, 36043, 36033, 36045 
Nr. C.F. 36042, 36046, 36032, 36035, 
36044, 36043, 36033, 36045 ale Comunei 
Borăscu 

 
 
 
 
PREŞEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

     Cosmin – Mihai Popescu                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară asupra 
drumului județean 674B, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj,  

de către Consiliul Local Negomir și Consiliul Local Borăscu  
 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare 
temporară asupra drumului județean 674B, aflat în proprietatea publică a Județului Gorj și administrarea Consiliului 
Județean Gorj, de către Consiliul Local Negomir și Consiliul Local Borăscu, în scopul atragerii de fonduri 
nerambursabile pentru realizarea lucrărilor de reabilitare /modernizare. 
 
Interesul comun al celor două autorități publice locale pentru preluarea în administrare a sectoarelor din drumul 
județean 674B, este justificat de faptul că acest drum județean tranzitează intravilanul/extravilanul comunelor Negomir 
și Borăscu, fiind utilizat de un număr semnificativ de cetățeni aparținând acestor comune,  
 
Scopul solicitării de preluare a acestui drum este acela de a întreprinde demersurile necesare obținerii unei finanțări în 
vederea reabilitării/modernizării, astfel încât cetățenii celor două comune să se bucure de beneficiile conferite de o 
infrastructură modernă conformă standardele europene actuale.  

 
Referitor la starea actuală, precizăm faptul că drumul județean 674B – Negomir-Borăscu prezintă o îmbrăcăminte 
asfaltică deteriorată, cauzată de lipsa efectuării unor lucrări asfaltice ce au determinat degradarea continuă a acestuia. 
Totodată, prin plombările făcute în fiecare an, această problemă nu a fost rezolvată în totalitate.  
Pe timpul sezonului rece, stratul de zăpadă, materialele antiderapante, fenomenul îngheț-dezgheț au degradat și mai 
mult starea drumului județean, punând în dificultate circulația autovehiculelor. 
 
În acest context, precizăm următoarele: 
- prin adresa nr. 3269 din 19.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12655 din 19.08.2021, Primăria 
Comunei Negomir și-a manifestat intenția de preluare în administrare a sectorului din drumul județean 674B, de la km 
7+623 la km 22+510; 
- prin adresa nr. 3437 din 30.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12708 din 20.08.2021, Primăria 
Comunei Borăscu și-a manifestat intenția de preluare în administrare a sectorului din drumul județean 674B, de la km 
22+510 la km 35+393; 
 
În acest sens, reprezentanții Consiliului Județean Gorj, împreună cu reprezentanții Primăriei Comunei Negomir și 
Primăriei Comunei Borăscu, au identificat suprafețele din drumul județean 674B, ce vor face obiectul dării în 
administrare și în conformitate cu datele tehnice din documentațiile cadastrale au fost încheiate procesele-verbale 
înregistrate sub nr. 12888 din 24.08.2021 la Consiliul Județean Gorj și sub nr. 3313 din 24.08.2021 la Primăria Negomir, 
respectiv sub nr. 12889 din 24.08.2021 la Consiliul Județean Gorj și sub nr. 3608 din 24.08.2021 la  Primăria Borăscu. 
 
În consecință, prin Hotărârea Consiliului Local Negomir nr. 45 din 20.10.2021, respectiv prin Hotărârea Consiliului 
Local Borăscu nr. 22 din 20.10.2021, autoritățile locale deliberative au aprobat, în numele autorităților administrativ 
teritoriale pe care le reprezintă, cererile de preluare în administrare a sectoarelor din drumul județean  674B, conform 
solicitărilor transmise. 
 
Prezentul proiect de hotărâre supus aprobării cuprinde elementele formale de constituire a dreptului de administrare 
în favoarea celor două autorități publice locale, în scopul încheierii contractelor de dare în administrare și a 
protocoalelor de predare-preluare pentru exercitarea efectivă a dreptului de administrare.  
 
Contractele de dare în administrare vor cuprinde prevederi legale incidente în materia administrării drumurilor publice, 
sub aspectul drepturilor și obligațiilor ce revin părților implicate, precum și orice alte condiții suplimentare stabilite de 
comun acord între UAT- Județul Gorj și UAT - Comuna Negomir, respectiv între UAT - Județul Gorj și UAT - Comuna 
Borăscu.  
 



Lucrările de reabilitare/modernizare ce se vor efectua pe sectoarele din drumul județean 674B, date în administrare, 
vor fi executate în conformitate cu documentația tehnico-economică achiziționată de către cei doi administratori, 
verificată și avizată, în prealabil, de către Consiliul Județean Gorj, prin direcțiile de specialitate.  
 
După recepția finală a lucrărilor reabilitare/modernizare realizate de către cele două autorități publice locale, încetează 
dreptul de administrare acordat, sectoarele de drum județean revenind în administrarea titularului inițial al acestui drept 
– Consiliul Județean Gorj, valoarea contabilă rezultată urmând să fie înregistrată în evidența contabilă a titularului 
dreptului de proprietate publică - Județul Gorj.  
 
Sub aspectul legalității privind proiectul de hotărâre, se impune precizarea că, dreptul de administrare se acordă de 
către Consiliul Județean Gorj, în condițiile dispozițiilor art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 - Noul Cod Civil, ale 
prevederilor art. 221, alin. (3) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, 
conform cărora ,,Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în 
intravilanul/extravilanul unor localități pot fi preluate temporar în administrarea autorităților administrației publice locale, 
la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului.”, alin. (4) și (6) din același act, coroborate cu dispozițiile 
referitoare la darea în administrare a bunurilor proprietate publică din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Față de cele prezentate și, prin raportare la precizările de ordin juridic ce susțin legalitatea constituirii dreptului de 
administrare, propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 
administrare temporară asupra drumului județean 674B, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea 
Consiliului Județean Gorj, de către Consiliul Local Negomir și Consiliul Local Borăscu, în forma prezentată. 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTE 

Cosmin – Mihai Popescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului 
Direcția tehnică, investiții, infrastructură, drumuri publice și transport public județean 
Direcția juridică,  dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară asupra 
drumului județean 674B, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj,  

de către Consiliul Local Negomir și Consiliul Local Borăscu  
 

 
Obiectul prezentului proiect de hotărâre vizează stabilirea unor măsuri privind constituirea și exercitarea dreptului de administrare 
temporară asupra drumului județean 674B, aflat în proprietatea publică a Județului Gorj și administrarea Consiliului Județean 
Gorj, de către Consiliul Local Negomir și Consiliul Local Borăscu, în scopul atragerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare/modernizare. 
 
Interesul comun al celor două autorități publice locale pentru preluarea în administrare a sectoarelor din drumul județean 674B, 
este justificat de faptul că acest drum județean tranzitează intravilanul/extravilanul celor două unități administrativ-teritoriale 
(Comuna Negomir și Comuna Borăscu), fiind utilizat de un număr semnificativ de cetățeni aparținând acestor comune,  
 
Scopul solicitării de preluare a acestui drum este acela de a întreprinde demersurile necesare obținerii unei finanțări în vederea 
reabilitării/modernizării, astfel încât cetățenii celor două comune să se bucure de beneficiile conferite de o infrastructură modernă 
conformă standardele europene actuale.  
 
Având în vedere interesul public justificat, prin Hotărârea Consiliului Local Negomir nr. 45 din 20.10.2021, respectiv prin Hotărârea 
Consiliului Local Borăscu  nr. 22 din 20.10.2021, au fost aprobate, de către autoritățile locale deliberative, în numele autorităților 
administrativ teritoriale pe care le reprezintă, cererile de preluare în administrare a sectoarelor din drumul județean 674B, ce 
traversează intravilanul și extravilanul comunelor. 
 
În acest sens, prin prezentul proiect de hotărâre se propune stabilirea următoarelor măsuri: 
a) constituirea dreptului de administrare temporară asupra drumului județean 674B, pentru realizarea de lucrări de 
reabilitare/modernizare a sectoarelor de drum județean, în favoarea Consiliul Local Negomir și Consiliului Local Borăscu, după 
cum urmează:  

- de la km 7+623 până la km 22+510 (limita comuna Borăscu) - Consiliului Local Negomir; 
- de la km 22+510 (limita cu comuna Negomir) până la km 35+393 (limita cu județul Mehedinți)- Consiliului Local 
Borăscu. 
b) încheierea contractelor de dare în administrare între UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și UAT - Comuna Negomir, 
prin Consiliul Local Negomir, respectiv între UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și UAT - Comuna Borăscu, prin 
Consiliul Local Borăscu, prin stabilirea pentru fiecare parte contractantă a drepturilor și obligațiilor specifice, în raport cu dispozițiile 
legale incidente în materia administrării drumurilor publice; 
c) împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj, să semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, contractele de dare 
în administrare temporară menționate mai sus;  
d) încheierea protocoalelor de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, după semnarea 
contractelor de dare în administrare, în baza cărora va opera exercitarea efectivă a dreptului de administrare asupra sectoarelor 
din drumul județean 674B de către cele două autorități publice locale. 
 

Temeiul legal în baza căruia a fost elaborat proiectul de hotărâre este asigurat de: 

a) Prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a), art. 294, alin. (2), art. 297, alin. (1), lit. a)  și art. 298 - art. 301 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare: 
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a): „Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului și hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor 
proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile prezentului cod”;   
- prevederile art. 297, alin. (2): „Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-
teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, 
după caz, prin hotărâre a consiliului judeţean.”;   
- prevederile art. 297, alin. (1), lit. a): „Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de 
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: darea în administrare”;   
- prevederile art. 298 – Prerogativele dreptului de administrare; 
- prevederile art. 299 – Conţinutul actului prin care se constituie dreptul de administrare; 

act:3387868%20289890569


- prevederile art. 300 – Drepturile și obligațiile ce revin părților implicate în actul de administrare; 
- prevederile art. 301  - Radierea dreptului de administrare. 
b) Prevederile art. 867- art. 870 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 
- prevederile art. 867, alin. (1): „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după 
caz, a consiliului local; 
 (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare”;  
- prevederile art. 868, alin. (1): „Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei 
publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.   
 (2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă 
este cazul, de actul de constituire”; 
- prevederile art. 869: „Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de 
revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit”;  
- prevederile art. 870, alin.(1): „Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului.   
 (2) Dispoziţiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător”; 
c) O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare: 
- prevederile art. 221, alin. (3): ,,Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în 
intravilanul/extravilanul unor localități pot fi preluate temporar în administrarea autorităților administrației publice locale, la 
solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului.”; 
- prevederile art. art. 221, alin. (4): „Autoritatea administraţiei publice locale care preia în administrare un sector de drum potrivit 
alin. (3) are obligaţia respectării următoarelor condiţii:   
   a) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului;   
   b) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat;   
   c) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau modernizare;   
   d) să iniţieze măsuri privind actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
   e) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului;   
   f) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al 
drumului;   
   g) să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execuţie a lucrărilor şi obligaţiile în vederea 
realizării”;   
- prevederile art. art. 221, alin. (6) potrivit cărora: „În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale care a preluat drumul 
nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (4), administratorul iniţial al drumului are dreptul să solicite preluarea administrării 
drumului”; 
 
Având în vedere și: 

 

- Hotărârea Consiliului Local Negomir nr. 45 din 20.10.2021 privind aprobare preluării în administrare a drumului 
județean de pe raza comunei Negomir – DJ 674B de la km 7+623 până la km 22+510 (limita comuna Borăscu); 
- Hotărârea Consiliului Local Borăscu nr. 22 din 20.10.2021 privind aprobarea preluării în administrare a drumului 
județean de pe raza comunei Borăscu – DJ 674B de la km 22+510 (limita cu comuna Negomir) până la km 35+393 
(limita cu Județul mehedinți); 
- Referatul nr. 17001 din 25.10.2021 întocmit de Compartimentul evidență patrimoniu public și privat din cadrul Direcției 
urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului,  
 

apreciem că, proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară 
asupra drumului județean 674B, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean 
Gorj, de către Consiliul Local Negomir și Consiliul Local Borăscu, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 
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