CABINET PREŞEDINTE
Nr. ______ din __.__.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind trecerea unor sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, aparţinând
domeniului public al Judeţului Bihor, din administrarea Consiliului Judeţean Bihor
în administrarea unor consilii locale.
Potrivit art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 18 din 27.04.1999 s-a aprobat trecerea
din administrarea Consiliului Județean Bihor în administrarea consiliilor locale a sectoarelor de drumuri
județene din intravilanul localităților urbane inclusiv a lucrărilor de artă, a amenajărilor și a accesoriilor
aferente aflate pe raza administrativ teritorială a acestora. În anexa la hotărârea amintită au fost prevăzute
sectoarele de drumuri județene care trec în administrarea consiliilor locale.
În conformitate cu art.22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene,iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza
administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul
localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în
administrarea consiliilor locale respective.”
Astfel, pentru asigurarea unei infrastructuri adecvate traficului rutier ce se desfășoară în aceste
zone, se impune aprobarea preluării în administrarea consiliilor locale a unor porțiuni de drumuri județene
conform anexei.
Consiliile locale ale municipiilor și orașelor vor folosi bunurile date în administrare, în
următoarele condiții:
1. Să păstreze destinația inițială a acestora;
2. Să nu închirieze bunurile unor terțe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență a bunurilor
care fac obiectul dării în administrare;
4. Să respecte la proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se
realizează la aceste bunuri precum și la recepționarea acestora, prescripțiile, normativele
tehnice și reglementările în vigoare.
Totodată, în conformitate cu art.40 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, „drumurile trebuie să fie semnalizate și menținute în stare tehnică
corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță de către adminsitratorul drumului. În
perioadele în care pe sectoarele de drum se desfășoară lucrări de întreținere, reparații, modernizare,
reabilitare sau consolidare, această responsabilitate revine executantului lucrării.”
Consiliile locale ale municipiilor Oradea, Salonta, Marghita, Beiuș și orașelor Aleșd, Săcueni vor
asigura exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanență a sectoarelor de drumuri care fac
obiectul transmiterii în administrare, cu păstrarea destinației inițiale a acestora.
Potrivit art.123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului
public sau privat, să fie date în administrarea unor instituții publice.
În conformitate cu prevederile art.867 alin. (1) și (2) din Codul civil, dreptul de administrare se
constituie prin hotărâre a consiliului județean, care controlează modul de exercitare a acestui drept.
Dreptul de administrare aparține, potrivit art.868 alin. (1) și (2), regiilor autonome sau, după caz,
autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean
ori local, titularul dreptului de administrare putând folosi și dispune de bunul dat în administrare în
condițiile stabilite de lege și, dacă e cazul, de actul de constituire.

În temeiul art. 91 alin.(1) lit.c) şi art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările,
PROPUN
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
 Adoptarea unei hotărâri prin care să fie aprobată trecerea unor sectoare de drumuri judeţene
inclusiv a lucrărilor de artă aferente, situate în intravilanul localităţilor urbane, aparţinând domeniului public al
Judeţului Bihor, din administrarea Consiliului Judeţean Bihor în administrarea unor consilii locale prevăzute în
anexă.
 Consiliile locale ale municipiilor Oradea, Salonta, Marghita, Beiuș și ale orașelor Aleșd, Săcueni
vor folosi sectoarele de drumuri județene date în administrare, în următoarele condiții:
1. Să păstreze destinația inițială a acestora;
2. Să nu închirieze sectoarele de drumuri județene unor terțe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență a sectoarelor de drumuri
județene care fac obiectul dării în administrare;
4. Să respecte prescripțiile normative tehnice și reglementările în vigoare, la proiectarea, respectiv la
executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la ceste sectoare de drumuri județene, precum
și la recepționarea acestora;
5. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență a sectoarelor de drumuri
județene care face obiectul dării în administrare, cu păstrarea destinației inițiale a acestora.
Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească și să dispună de sectoarele de
drumuri județene în condițiile actului de transmitere în administrare.
 Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de
revocare care poate fi adoptat de Consiliul Județean Bihor, în următoarele situații:
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condițiile impuse prin actul de transmitere;
2. Dispariția dintr-o cauză de forță majoră a sectoarelor de drumuri județene date în administrare;
3. În cazul în care interesul național sau local o impune;
4. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate
prin lege.
La data încetării folosirii sectoarelor de drumuri județene, administratorul este
obligat să le restituie în deplină proprietate, libere de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate anterior.
Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin neresepctarea obligațiilor prevăzute în prezentul
act de transmitere.
 Predarea – primirea sectoarelor de drumuri județene se va face pe bază de protocol încheiat
între reprezentanții Consiliului Județean Bihor și ai Consiliilor locale ale municipiilor Oradea, Salonta, Marghita,
Beiuș, și orașelor Aleșd și Săcueni.
 Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bihor să semneze în numele Județului Bihor
– Consiliul Județean Bihor, protocoalele de predare – preluare a sectoarelor de drumuri județene.
 Aprobă actualizarea în mod corespunzător a datelor din evidența contabilă și tehnico-operativă a
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor.
 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și transmiterea și preluarea sectoarelor de
drumuri județene, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean 18 din 27 aprilie 1999, privind
trecerea sectoarelor de drumuri județene situate în intravilanul loclaităților urbane a județului Bihor, inclusiv
lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente din administrarea Consiliului Județean Bihor în administrarea
Consiliilor locale respective precum și alte dispoziții contrare.

PREŞEDINTE,
Cornel POPA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
Serviciul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumuri Judeţene
Nr. ______ din __.__.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind trecerea unor sectoare de drumuri judeţene inclusiv lucrările de artă aferente,
situate în intravilanul localităţilor urbane, aparţinând domeniului public al Judeţului Bihor, din administrarea
Consiliului Judeţean Bihor în administrarea unor consilii locale.
Prin expunerea de motive nr. _______ din __.__.2016, se propune adoptarea proiectului de hotărâre
privind trecerea unor sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, aparţinând
domeniului public al Judeţului Bihor, din administrarea Consiliului Judeţean Bihor în administrarea unor
consilii locale, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul
proiect de hotărâre.
În conformitate cu art.22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către
consiliile judeţene,iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a
acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv
lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.”
Potrivit art.123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau
privat, să fie date în administrarea unor instituții publice.
În conformitate cu prevederile art.867 alin. (1) și (2) din Codul civil, dreptul de administrare se
constituie prin hotărâre a consiliului județean, care controlează modul de exercitare a acestui drept.
Dreptul de administrare aparține, potrivit art.868 alin. (1) și (2), regiilor autonome sau, după caz,
autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean ori
local, titularul dreptului de administrare putând folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile
stabilite de lege și, dacă e cazul, de actul de constituire.
Potrivit art.22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificăriel şi completările ulterioare, administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene,
iar sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane sunt în administrarea consiliilor
locale respective.
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
PROPUNE
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
 Adoptarea unei hotărâri prin care să fie aprobată trecerea unor sectoare de drumuri
judeţene inclusiv a lucrărilor de artă aferente, situate în intravilanul localităţilor urbane, aparţinând domeniului
public al Judeţului Bihor, din administrarea Consiliului Judeţean Bihor în administrarea unor consilii locale
prevăzute în anexă.
 Consiliile locale ale municipiilor Oradea, Salonta, Marghita, Beiuș și ale orașelor Aleșd,
Săcueni vor folosi sectoarele de drumuri județene date în administrare, în următoarele condiții:
1. Să păstreze destinația inițială a acestora;
2. Să nu închirieze sectoarele de drumuri județene unor terțe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență a sectoarelor de
drumuri județene care fac obiectul dării în administrare;
4. Să respecte prescripțiile normative tehnice și reglementările în vigoare, la proiectarea, respectiv la
executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la ceste sectoare de drumuri județene,
precum și la recepționarea acestora;
5. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență a sectoarelor de
drumuri județene care face obiectul dării în administrare, cu păstrarea destinației inițiale a
acestora.
Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească și să dispună de sectoarele de
drumuri județene în condițiile actului de transmitere în administrare.

 Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de
revocare care poate fi adoptat de Consiliul Județean Bihor, în următoarele situații:
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condițiile impuse prin actul de
transmitere;
2. Dispariția dintr-o cauză de forță majoră a sectoarelor de drumuri județene date în administrare;
3. În cazul în care interesul național sau local o impune;
4. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor
reglementate prin lege.
La data încetării folosirii sectoarelor de drumuri județene, administratorul este obligat să le
restituie în deplină proprietate, libere de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate anterior. Administratorul este
răspunzător de eventualele daune produse prin neresepctarea obligațiilor prevăzute în prezentul act de
transmitere.

 Predarea – primirea sectoarelor de drumuri județene se va face pe bază de protocol
încheiat între reprezentanții Consiliului Județean Bihor și ai Consiliilor locale ale municipiilor Oradea,
Salonta, Marghita, Beiuș, și orașelor Aleșd și Săcueni.
 Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bihor să semneze în numele Județului
Bihor – Consiliul Județean Bihor, protocoalele de predare – preluare a sectoarelor de drumuri județene.
 Aprobă actualizarea în mod corespunzător a datelor din evidența contabilă și tehnico-operativă
a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor.

 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și transmiterea și preluarea sectoarelor de
drumuri județene, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean 18 din 27 aprilie 1999,
privind trecerea sectoarelor de drumuri județene situate în intravilanul loclaităților urbane a județului
Bihor, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente din administrarea Consiliului
Județean Bihor în administrarea Consiliilor locale respective precum și alte dispoziții contrare.

VICEPREŞEDINTE,
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Întocmit,
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Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar cu
întocmitorul înscrisului

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în
solidar cu întocmitorul înscrisului

Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui act oficial

Vizat,
Serviciul Juridic-Contencios
Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii.
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H O T Ă R Â R E A Nr. ____
din _________________2016
pentru trecerea unor sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, aparţinând
domeniului public al Judeţului Bihor, din administrarea Consiliului Judeţean Bihor în administrarea
unor consilii locale.
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. ______ din __.__.2016 prin care se propune trecerea unor
sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, aparţinând domeniului public
al Judeţului Bihor, din administrarea Consiliului Judeţean Bihor în administrarea unor consilii locale;
- Raportul de specialitate nr. _____ din __.__.2016 întocmit de Direcţia Generală Tehnică,
În conformitate cu prevederile art.123, alin. (1) din Legea administrației publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.867 și art.868 din Codul
civil și ale art. 22 și art.40, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă trecerea unor sectoare de drumuri judeţene inclusiv lucrările de artă
aferente, aparţinând domeniului public al Judeţului Bihor, din administrarea Consiliului Judeţean
Bihor în administrarea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor sectoarele de drumuri județene
aflate în intravilanul acestora, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – (1) Consiliile locale ale municipiilor Oradea, Salonta, Marghita, Beiuș și ale
orașelor Aleșd, Săcueni vor folosi sectoarele de drumuri județene date în administrare, în următoarele
condiții:
1. Să păstreze destinația inițială a acestora;
2. Să nu închirieze sectoarele de drumuri județene unor terțe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență a sectoarelor
de drumuri județene care fac obiectul dării în administrare;
4. Să respecte prescripțiile normative tehnice și reglementările în vigoare, la proiectarea,
respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la ceste sectoare de
drumuri județene, precum și la recepționarea acestora;
5. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență a sectoarelor
de drumuri județene care face obiectul dării în administrare, cu păstrarea destinației
inițiale a acestora.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească și să dispună
de sectoarele de drumuri județene în condițiile actului de transmitere în administrare.
Art.3. (1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau
prin actul de revocare care poate fi adoptat de Consiliul Județean Bihor, în următoarele situații:
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condițiile impuse prin actul de
transmitere;
2. Dispariția dintr-o cauză de forță majoră a sectoarelor de drumuri județene date în
administrare;
3. În cazul în care interesul național sau local o impune;
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4. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor
reglementate prin lege.
(2) La data încetării folosirii sectoarelor de drumuri județene, administratorul este
obligat să le restituie în deplină proprietate, libere de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate
anterior. Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin neresepctarea obligațiilor
prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art.4. Transmiterea și preluarea sectoarelor de drumuri județene inclusiv lucrările de artă
aferente se va face prin protocoale, încheiate între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor şi
Consiliile locale ale municipiilor Oradea, Salonta, Marghita, Beiuș, precum și ale orașelor Aleșd și
Săcueni.
Art.5. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bihor să semneze în numele
Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor, protocoalele de predare – preluare a sectoarelor de
drumuri județene.
Art.6. Se aprobă actualizarea în mod corespunzător a datelor din evidența contabilă și
tehnico-operativă a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor.
Art.7. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și transmiterea și preluarea sectoarelor
de drumuri județene își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean 18 din 27 aprilie 1999,
privind trecerea sectoarelor de drumuri județene situate în intravilanul loclaităților urbane a județului
Bihor, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente din administrarea Consiliului
Județean Bihor în administrarea Consiliilor locale respective precum și alte dispoziții contrare.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului
Județean Bihor prin Direcția Generală Tehnică – Serviciul Lucrări de Întreținere și Investiții pe
Drumuri Județene.
Art.9. – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;
- Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
- Direcţia Generală Tehnică
- Direcţia Generală Economică
- Compartimentul Relaţii cu Consilierii
- Consiliul Local al municipiului Oradea
- Consiliul Local al municipiului Beiuş
- Consiliul Local al municipiului Marghita
- Consiliul Local al municipiului Salonta
- Consiliul Local al oraşului Aleşd
- Consiliul Local al oraşului Săcueni.

PREŞEDINTE,
Cornel POPA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

Anexă
La Hot.nr. _____ din __.__.2016
LISTA
Sectoarelor de drumuri județene situate în intravilanul
municipiilor și orașelor din județul Bihor care trec în administrarea
consiliilor locale

Nr.
Crt.

Poziția din
inventarul
atestat al
Județului Bihor
conf HCJ
191/2015

0

Valoare de
inventar
aferentă
-lei -

2

3

4

4.

0+000-3+168

3,168

620.460,65

28.

DJ 797 Oradea –Toboliu-Cefa-Inand-DN 79

0+000-2+566

2,566

678.353,84

23.

DJ 767 F Oradea-Paleu-Cetariu-Cauaceu

0+000-2+075

2,075

969.775,94

0+000-2+050

2,050

365.788,96

41+751-43+983
0+000-1+900

2,232
1,900

838.039,08
1.759.966,46

0+000-1+500
0+000-2+300
0+000-2+100

1,500
2,300
2,100

771.128,81
1.551.302,06
397.420,38

67+761-69+017

1,256

645.691,85

41+612-42+812

1,200

395.575,67

2.
26.

4.

Sector de drum
poziții km
lungime
Km.

1
Municipiul Oradea
DJ 190 din DN 19-Episcopia Bihor - Borș

1.

3.

Denumirea localității
Indicativul și denumirea drumului
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5.
8.
13.
14.
871.

5.
13./102
6.
18.

Municipiul Salonta
DJ 795 Salonta-Tulca-Tinca-Holod-DN76
Municipiul Marghita
DJ 191 Marghita-Tășnad
DJ 191 F Marghita-Buduslău-Otomani-DN19
Municipiul Beiuș
DJ 764 Beiuș(DN76)-Delani-Petreasa-Remetea
DJ 764 A Beiuș (DN76)-Budureasa-Stâna de Vale
DJ 764 H Beiuș (DN76) –Nimăiești-Curățele
Oraș Aleșd
DJ 764 din DN1-Aleșd-Aștileu-Călățea
Oraș Săcueni
DJ 767 A din DN19B-Săcueni-Sânicolau de Munte

Poduri
poziții
Lungime
km.
m.

5

6

68+553

25

Valoare de
inventar
aferentă
-lei -

1.075.255,71

