
R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti  

a sectoarelor de drum judeţean  

DJ 101D (km 4 + 602 – km 5+530) și DJ 102 (km 2 + 559 – km 4+445)  

   

 

Având în vedere: 

          - Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul  nr. 23.584/09.12.2015 al Direcţiei Generale 

Tehnică și Patrimoniu privind darea în administrarea Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D (km 4 + 602 – km 

5+530) și DJ 102 (km 2 + 559 – km 4+445), în perioada 15.12.2015 -15.03.2016 ; 

- Prevederile art. 867 din Codul civil; 

       - Prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

         În temeiul prevederilor art. 91 alin (4) lit. a), art. 97 şi ale art. 123 alin (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

            Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

             Art.1. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al municipiului 

Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D (km 4 + 602 – km 5+530) și DJ 102 

(km 2 + 559 – km 4+445), în perioada 15.12.2015 – 15.03.2016; 

   

 Art.2. Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

   

PREŞEDINTE, 

                                                       Mircea Cosma 

                                                                                   

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                               SECRETAR, 

                                                                                                   Mihail Pavel 

 

 

Ploieşti, 16 dec 2015 

Nr.167 

 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

VICEPREŞEDINTE  

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D (km 4 + 602 – km 

5+530) și DJ 102 (km 2 + 559 – km 4+445)  

 

 

 

 

Potrivit art. 22 din Ordonanţa 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările 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. 

 

În vederea bunei administrări a sectoarelor de drum judeţean care asigură 

intrările și ieșirile din municipiul Ploiești spre rețeaua de drumuri naționale, s-a 

stabilit, în urma întâlnirilor ce au avut loc între reprezentanţii Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti și ai Consiliului Judeţean Prahova și a corespondenței purtate 

între aceștia, preluarea în administrare de către Consiliul Local al municipiului 

Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D (km 4 + 602 – km 5+530; limită 

municipiul Ploiești – intersecție DN 1A Bărcănești) și DJ 102 (km 2 + 559 – km 

4+445; Spitalul Județean – intersecție DN 1B). 

  

Pentru asigurarea unei infrastructuri adecvate traficului intens care se 

desfăşoară în această zonă, se impune aprobarea dării în administrarea Consiliului 

Local al municipiului Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D (km 4 + 602 – 

km 5+530) și DJ 102 (km 2 + 559 – km 4+445) în perioada 15.12.2015 – 15.03.2016. 

 

  Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

   

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 
 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN  

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU   

NR................./..................  

 

     

 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D (km 4 + 602 – km 

5+530) și DJ 102 (km 2 + 559 – km 4+445)  

 

 

Conform prevederilor art. 91 alin (4) lit. a) şi ale art. 123 alin (1) din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea  

autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre a consiliului judeţean. 

 

Potrivit art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările 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. 

 

În vederea bunei administrări a sectoarelor de drum judeţean care asigură 

intrările și ieșirile din municipiul Ploiești spre rețeaua de drumuri naționale, s-a 

stabilit, în urma întâlnirilor ce au avut loc între reprezentanţii Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti și ai Consiliului Judeţean Prahova și a corespondenței purtate 

între aceștia, preluarea în administrare de către Consiliul Local al municipiului 

Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D (km 4 + 602 – km 5+530; limită 

municipiul Ploiești – intersecție DN 1A Bărcănești) și DJ 102 (km 2 + 559 – km 

4+445; Spitalul Județean – intersecție DN 1B), în perioada 15.12.2015 – 15.03.2016. 

  

 

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

hotărâre. 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Corneliu Adrian Ioniță 

 

 


