ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui sector de drum județean DJ 102I
Câmpina – Lunca Mare – Teşila – Trăisteni – Limită judeţ Braşov,
din domeniul public al judetului Prahova și din administrarea Consiliului
Județean Prahova, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului
Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale – S.A., a activităților de interes național în domeniul
administrării drumurilor de interes național
Având în vedere :
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova ;
-Raportul nr. 3.098/19.02.2016 al Direcţiei Generale Tehnice și Patrimoniu, prin
care se propune aprobarea transmiterii unui sector de drum județean DJ 102I Câmpina –
Lunca Mare – Teşila – Trăisteni – Limită judeţ Braşov, din domeniul public al judetului
Prahova și din administrarea Consiliului Județean Prahova, în domeniul public al
statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale-SA, a activităților de interes
național în domeniul administrării drumurilor de interes național;
-Prevederile art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 9 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 867 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;
-Adresa emisă de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale-SA nr.
21.649/07.04.2015, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 6.502/09.04.2015,
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1 – Se aprobă transmiterea unui sector de drum județean DJ 102I Câmpina –
Lunca Mare – Teşila – Trăisteni – Limită judeţ Braşov, din domeniul public al judetului
Prahova și din administrarea Consiliului Județean Prahova, în domeniul public al
statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale –S.A., a activităților de interes
național în domeniul administrării drumurilor de interes național, având datele de
identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al judeţului Prahova, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.
27/2001, astfel:
La secţiunea I – Bunuri imobile , capitolul I – Drumuri judeţene se modifică, după cum
urmează – la nr. crt. 27, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „DJ 102I
Câmpina (DN 1) - ieşire câmpina Km 0+000 – Km 7+651”, coloana 3 se modifică şi va
avea următorul cuprins: „Câmpina (DN 1) - ieşire Câmpina, L= 7,651 km, asfalt beton,
Poduri: 1 buc, Podeţe: tubulare – 26 buc, dalate – 1 buc, ovoidale – 2 buc, şi coloana 5
care va avea următorul cuprins :”40.578.108 lei”.
Art. 3- Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREȘEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL
Ploieşti 26 feb 2016
Nr.012
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ANEXĂ
La Hotărârea nr……...
din…………….……………

DATE DE IDENTIFICARE
ale sectorului de drum județean DJ 102I Câmpina – Lunca Mare – Teşila – Trăisteni – Limită judeţ Braşov, care se transmite din domeniul public al
judetului Prahova și din administrarea Consiliului Județean Prahova, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor (în
vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale – S.A., a activităților de interes național în domeniul administrării
drumurilor de interes national)
Persoana
juridica de
la care se
transmite

județul.
Prahova

Persoana
juridica la
care se
transmite

Statul român,
în
administrarea
Ministerului
Transporturilor

Valoare de
inventar

Elemente de
identificare

-lei-

237.228.620

TOTAL

de la km
7+651 la km
9+337 (lot 2,
act de
dezmembrare
autentificat cu
nr. 148 din
25.02.2016)
de la km
9+337 la km
17+724
de la km
17+724 la km
20+425
de la km
20+425 la km
49+597

Lungime

Suprafață

U.A.T.

Nr.
cadastral

-km1,686 km

-mp18.490 mp

Mun.Câmpina

27.036

8,387 km

88.272 mp

Com. Șotrile

21.147

2,701 km

29.285 mp

Com. Brebu

22.663

29,172 km

282.122 mp

Com. Valea
Doftanei

24.270
24.271
24.266
24.267

41,946 km

418.169 mp
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VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România intenţionează să
promoveze un proiect de Hotărâre a Guvernului privind preluarea şi darea în administrarea
Ministerului Transporturilor a unui sector de drum judeţean, respectiv DJ 102 I (Câmpina, km
7+651– Limită judeţul Braşov, km 49+597), trecerea în domeniul public al statului şi
încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes national.
În acest sens, C.N.A.D.N.R. a solicitat prin adresa nr. 21649/07.04.2015, emiterea
unei Hotărâri a Consiliului Judeţean Prahova cu următoarea titulatură: „Hotărâre privind
transmiterea unui sector de drum judeţean, din domeniul public al judeţului Prahova şi în
administrarea Consiliului Judeţean Prahova, în domeniul public al statului şi în administrarea
Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România – S.A., a activităţilor de interes naţional în domeniul
administrării drumurilor naţionale ”.
Drept urmare, a fost intabulat drumul județean DJ 102I și a fost dezmembrată o
porțiune de drum pentru a fi stabilite datele de identificare pentru cele doua tronsoane (cel
care se transmite la CNADNR și cel care rămâne în administrarea Consiliului Județean
Prahova).
Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
VICEPREŞEDINTE
BOGDAN ANDREI TOADER

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI PATRIMONIU
Nr. 3.098/19.02.2016

RAPORT
Referitor la drumul judeţean DJ 102 I (Câmpina – Lunca Mare – Teşila – Trăisteni – Limită
judeţ Braşov, lungime totală pe teritoriul administrativ al judeţului Prahova de 49,910 km),
C.N.A.D.N.R. intenţionează să promoveze un proiect de Hotărâre a Guvernului privind preluarea şi
darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector de drum judeţean, respectiv DJ 102 I
(Câmpina, km 7+651 – Limită judeţul Braşov, km 49+597), trecerea în domeniul public al statului şi
încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes national.
În acest sens, prin adresa nr. 21649/07.04.2015, C.N.A.D.N.R. a solicitat emiterea unei
Hotărâri a Consiliului Judeţean Prahova cu următoarea titulatură: „Hotărâre privind transmiterea unui
sector de drum judeţean, din domeniul public al judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului
Judeţean Prahova, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în
vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România –
S.A., a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale”.
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova, va fi însoţită de Anexa cu datele de identificare ale
sectorului de drum judeţean care, potrivit solicitărilor Ministerului Finanţelor Publice în calitate de
avizator al actelor normative, va conţine şi suprafaţa de teren aferentă sectorului de drum care face
obiectul transferului, valoarea de inventar şi extrasul de carte funciară.
În consecință, Consiliul Județean Prahova a procedat la realizarea documentației necesare
intabulării drumului județean DJ 102I, si apoi de dezmembrare, în felul acesta putând fi stabilite datele
de identificare pentru cele doua tronsoane (cel care se transmite în administrare la Ministerul
Transporturilor și cel care rămâne în administrarea Consiliului Județean Prahova).

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de
hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,
CORNELIU ADRIAN IONIȚĂ

