ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
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 PrefectuluiJudețul Gorj.

PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu

Nr. 162
Adoptată în ședința din data de 28.10.2021
cu un număr de 30 voturi
din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

ANEXA
la HCJ Gorj nr. 162 din 28.10.2021

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

1.3.7.

Locul
unde este
situat
bunul

Persoana juridică
de la care se
transmite în
administrare bunul

Județul
Gorj,
teritoriul
comunelor
Negomir și
Borăscu

UAT - Județul Gorj,
prin Consiliul
Județean Gorj

PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu

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
Comuna Negomir, - de la km 7+623 până la km 22+510
(intersecția DJ 674B cu DC 76 Negomirprin Consiliul
Fărcășești până la limita cu comuna
Local Negomir
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, - de la km 22+510 până la km 35+393
(de la limita cu comuna Negomir la
prin Consiliul
intersecția cu DJ 673 și de la intersecția cu
Local Borăscu
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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

