JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
Nr. 15486 din 24.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare a unui sector din drumul județean
DJ 795 Salonta – Tinca, situat în intravilanul Municipiului Salonta, cuprins între km 0+000
și km 2+050, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 77 din 22.03.2016 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. Potrivit anexei la hotărâre, sectorul de drum
județean, cuprins între km 0+000 și km 2+050, a trecut în administrarea Consiliului Local Salonta.
Potrivit art. 869 din Codul Civil: ”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.”
Având în vedere necesitatea și intenția Consiliului Județean Bihor de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 795 Salonta - Tinca, sectorul de drum cuprins între km 0+000 și km 2+050,
Ținând cont de prevederile art. 20, art. 23 și art. 24 din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
Proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a unui sector din drumul
județean DJ 795 Salonta – Tinca, situat în intravilanul Municipiului Salonta, cuprins între km 0+000 și
km 2+050, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare.

PREŞEDINTE,
PÁSZTOR Sándor

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
Serviciul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumuri Judeţene
Nr. 15487 din 24.08.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind revocarea a dreptului de administrare a unui sector din drumul
județean DJ 795 Salonta – Tinca, situat în intravilanul Municipiului Salonta, cuprins între km
0+000 și km 2+050, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare

Prin Expunerea de motive nr. 15486 din 24.08.2016 a Președintele Consiliului Județean
Bihor prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea dreptului de
administrare a unui sector din drumul județean DJ 795 Salonta – Tinca, situat în intravilanul
Municipiului Salonta, cuprins între km 0+000 și km 2+050, în vederea realizării unor lucrări de
reabilitare și modernizare, consemnăm următoarele:
- Drumul Județean DJ 795 Salonta – Tinca, inclusiv sectorul de drum cuprins între km
0+000 și km 2+050, în intravilanul Municipiului Salonta, aparține domeniului public al Județului
Bihor;
- Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 77 din 22.03.2016 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. Potrivit anexei la hotărâre,
sectorul de drum județean, cuprins între km 0+000 și km 2+050, a trecut în administrarea Consiliului
Local Salonta.
Raportat la cele mai sus precizate, la data prezentei, sectorul din drumul județean DJ 795
Salonta – Tinca, situat în intravilanul Municipiului Salonta, cuprins între km 0+000 și km 2+050 se
află proprietatea Județului Bihor și în administrarea Consiliului Local Salonta.
Potrivit art. 869 din Codul Civil: ”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.”
Consiliul Județean Bihor, ținând cont de starea tehnică necorespunzătoare a drumului județean
DJ 795 Salonta - Tinca, sectorul de drum cuprins între km 0+000 și km 2+050, are intenția de a
realiza lucrări de reabilitare și modernizare a acestui drum.
Ţinând cont de prevederile art. 98 coroborat cu cele ale art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Faţă de cele mai sus menţionate,

PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

ADOPTAREA proiectului de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a unui
sector din drumul județean DJ 795 Salonta – Tinca, situat în intravilanul Municipiului Salonta, cuprins
între km 0+000 și km 2+050, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare.

VICEPREŞEDINTE,
Ioan MANG
PREŞEDINTE,
KISS Alexandru

Director General,
Filip CHEŞELI

Șef Serviciu
Sanda BOGDAN

Întocmit,
Mirela COZUB

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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PROIECT

H O T Ă R Â R E A Nr. ____
din _________________2016
privind revocarea dreptului de administrare a unui sector din drumul județean DJ 795
Salonta – Tinca, situat în intravilanul Municipiului Salonta, cuprins între km 0+000 și
km 2+050, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare
Având în vedere Expunerea de motive nr. 15486 din 24.08.2016 a Președintelui
Consiliului Județean Bihor și Raportul de specialitate nr. 15487 din 24.08.2016 întocmit de
Direcţia Generală Tehnică - Serviciul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumuri Judeţene,
Luând în considerare Raportul de avizare al Comisiei _______________ nr. _______
din _________,
În conformitate cu prevederile:
- art. 869 din Codul Civil: ”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.”
- art. 20, art. 23, art. 24 și art. 91 alin. (1) litera f) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 77/23.03.2016 privind trecerea unor
sectoare de drumuri județene situate în intravilanul localităților urbane, aparținând domeniului
public al Județului Bihor, din administrarea Consiliului Județean Bihor în administrarea unor
consilii locale,
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 revocă dreptul de administrare a Consiliului Local Salonta asupra
sectorului de drum județean DJ 795 Salonta – Tinca, situat în intravilanul Municipiului
Salonta, cuprins între km 0+000 și km 2+050, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare
și modernizare drumul fiind în administrarea Consiliului Județean Bihor.
Art.2. Se aprobă actualizarea în mod corespunzător a datelor din evidența contabilă și
tehnico-operativă a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor.
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Art.3. 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.4. – 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 Salonta.

PREŞEDINTE,
PÁSZTOR Sándor

