
 
R O M Â N I A                                            
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                      
  

H O T Ă R Â R E 
  privind transmiterea temporară a sectorului de drum județean DJ 205G, situat 

pe teritoriul administrativ al comunei Cornu, proprietate publică a  
Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova  

în administrarea Consiliului Local al comunei Cornu 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 11319/16.05.2022 al domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr.11402/17.05.2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și Direcției Tehnice privind transmiterea temporară a sectorului de 
drum județean DJ 205G, situat pe teritoriul administrativ al comunei Cornu, proprietate 
publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în 
administrarea Consiliului Local al comunei Cornu; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 25/29.04.2022 privind 
aprobarea solicitării de preluare temporară, din administrarea Consiliului Județean 
Prahova în administrarea Consiliului Local al comunei Cornu, judeţul Prahova, a unui 
bun imobil teren în suprafaţă de 2526 mp din drumul județean DJ 205G, proprietate 
publică a Județului Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare 
teren punct Cimitir pe strada Carol I, comuna Cornu, judeţul Prahova”;   

- Prevederile art.867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.286 alin. (3), art.297 lit. a) şi art. 298-301 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 7 și art. 221 alin. (3) și alin. (4)  din Ordonanța Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Prahova, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) litera c), art. 182 și art. 196 alin.(1) litera 
a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

  
 Consiliul Judeţean Prahova  adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea temporară a sectorului de drum județean DJ 
205G, situat pe teritoriul administrativ al comunei Cornu, proprietate publică a 
Județului Prahova, în suprafaţă de 2526 mp şi în lungime de 209 m, de la km 1+658 
până la km 1+867, din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea 



Consiliului Local al comunei Cornu, în vederea realizării obiectivului de investiții 
„Consolidare teren punct Cimitir pe strada Carol I, comuna Cornu, judeţul Prahova”, 
prin Compania Naţională de Investiţii S.A. 

   (2) Consiliul Local al comunei Cornu va începe lucrările prevăzute la alin 
(1) în termen de 1 an de la data adoptării prezentei hotărâri, sub sancţiunea încetării de 
drept a dreptului de administrare. 

Art. 2. Ulterior preluării în administrare, Consiliul Local al comunei Cornu va 
îndeplini obligaţiile prevăzute la art. 221, alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub 
sancţiunea revocării dreptului de administrare. 

Art. 3. Predarea – preluarea în administrare a bunurilor imobile care face 
obiectul prezentei hotărâri se va face pe bază de protocol încheiat între părţile 
interesate, în maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 4. Darea în administrare este valabilă până la recepţia finală a lucrărilor la 
obiectivului de investiții „Consolidare teren punct Cimitir pe strada Carol I, comuna 
Cornu, judeţul Prahova”. 

Art. 5. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
                                                                        

                                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL 
                                                                                             Hermina Adi Bîgiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 31 mai 2022 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
Direcţia Patrimoniu                                                                       Direcția Tehnică                                      
Nr.11402/17.05.2022 
       
    
 

R A P O R T 
privind transmiterea temporară a sectorului de drum județean DJ 205G, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Cornu, proprietate publică a Județului 
Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova  

în administrarea Consiliului Local al comunei Cornu 
  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulației publice, drumul județean DJ 205G: DJ 101R 
(Câmpina) - Cornu de Jos, de la Km 0+000 la Km 3+000, în lungime de 3,000 Km este 
clasificat în categoria funcțională a drumurilor județene. 

 
Dreptul de proprietate publică al Județului Prahova asupra DJ 205G este atestat 

prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al Județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Prahova, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Menţionăm că DJ 205G traversează teritoriul administrativ al comunei Cornu, 

are suprafaţa totală de 36.144 mp, este identificat cu numărul cadastral 23706 şi înscris 
în cartea funciară nr. 23706/UAT Cornu. 

 
Ca urmare a alunecărilor de teren produse  în urma precipitatiilor abundente din 

anul 2018, ce au cazut pe teritoriul administrativ al comunei Cornu, în satul Cornu de 
Jos, punctul Cimitir, situat pe strada Carol I s-a produs extinderea fenomenului de 
alunecare de teren care a afectat şi zidul de sprijin din beton al parcării cimitirului, 
existând riscul producerii unor noi alunecări de teren care pot afecta în totalitate DJ 
205G. 

 
Astfel, Comuna Cornu a iniţiat o solicitare de finanțare prin Programului 

Național de Construcții de Interes Public sau Social pentru obiectivului de investiții 
„Consolidare teren punct Cimitir comuna Cornu, judetul Prahova” . Conform 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție principalele lucrările de 
intervenție care vor fi executate sunt:  
-lucrări de consolidare: structură de sprijin tip radier cu console (km 0 + 014,00 – km 0 
+ 042,40, km 0 + 112,00 – km 0 + 131,70) şi structură de sprijin tip radier cu elevație 
(km 0 + 001,00 – km 0 + 014,40, km 0 + 042,40 – km 0 + 112,00) ; 
-lucrări de drum și siguranța circulației:refacere structură rutieră, siguranța circulației. 
 

Obiectivul de investiții sus menţionat este finanţat de către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii S.A, se va 
realiza pe teritoriul administrativ al comunei Cornu şi va cuprinde un sector din 



drumului județean DJ 205G, pe o lungime de 209 m, de la km 1+658 la km 1+867, 
tronson în suprafaţă de 2.526 mp din suprafaţa totală de 36.144 mp a drumului judeţean 
DJ 205G, identificat cu numărul cadastral 23706 şi aflat în domeniul public al Judeţului 
Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova. 

 
Prin Hotărârea nr. 25/29.04.2022 Consiliul Local al comunei Cornu solicită 

preluarea temporară, din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea 
Consiliului Local al comunei Cornu, judeţul Prahova, a unui bun imobil teren în 
suprafaţă de 2526 mp din drumul județean DJ 205G, proprietate publică a Județului 
Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare teren punct Cimitir 
pe strada Carol I, comuna Cornu, judeţul Prahova”. 
 

Conform prevederilor art.22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
administrarea drumurilor județene se asigură de către consiliile județene. 

 
Totodată, conform prevederilor alin. (3) de la art.221 din Ordonanța Guvernului 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, “Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de 
drum situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi pot fi preluate temporar în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, cu 
acordul administratorului drumului”.   
  

Având în vedere cele prezentate mai sus, în contextul preocupării autorităților 
publice locale de remediere a alunecărilor de teren produse pe teritoriul localității 
Cornu, considerăm necesară transmiterea sectorului de drum județean DJ 205G, în 
suprafaţă de 2526 mp şi cu lungimea de 209 m, situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Cornu, proprietate publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului 
Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al comunei Cornu.  

 
În raport de solicitarea de acordare a dreptului de administrare temporară 

formulată de Consiliul Local al comunei Cornu, se constată că, sunt îndeplinite 
cerințele expres stipulate în art.867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.221 
alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 

transmiterea temporară a sectorului de drum județean DJ 205G, situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Cornu, proprietate publică a Județului Prahova, din 
administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al 
comunei Cornu. 
 

 

  Direcţia Patrimoniu                                                               Direcția Tehnică 
    Director Executiv,                                                               Director Executiv, 
Mihaela Irina Iamandi                                                           Daniel Minculescu 

 
 



JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 11319/16.05.2022 

  
 REFERAT DE APROBARE 

privind transmiterea temporară a sectorului de drum județean DJ 205G, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Cornu, proprietate publică a Județului 

Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova  
în administrarea Consiliului Local al comunei Cornu 

 
Drumul județean DJ 205G: Câmpina ( DJ 102 R) – Cornu de Jos de la km 0+000 

până la km 3+000 se află în domeniul public al Judetului Prahova şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Prahova, conform anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 
1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al 
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Prin Hotărârea nr. 25/29.04.2022 Consiliul Local al comunei Cornu solicită 
preluarea temporară, din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea 
Consiliului Local al comunei Cornu, judeţul Prahova, a unui bun imobil teren în 
suprafaţă de 2526 mp din drumul județean DJ 205G, proprietate publică a Județului 
Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare teren punct Cimitir 
pe strada Carol I, comuna Cornu, judeţul Prahova”. 

Obiectivul de investiții sus menţionat este finanţat de către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii S.A, se va 
realiza pe teritoriul administrativ al comunei Cornu şi va cuprinde un sector din 
drumului județean DJ 205G, pe o lungime de 209 m, de la km 1+658 la km 1+867, 
tronson în suprafaţă de 2.526 mp din suprafaţa totală de 36.144 mp a drumului judeţean 
DJ 205G, identificat cu numărul cadastral 23706 şi aflat în domeniul public al Judeţului 
Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în contextul preocupării autorităților 
publice locale de remediere a alunecărilor de teren produse pe teritoriul localității 
Cornu, considerăm necesară transmiterea temporară a sectorului de drum județean DJ 
205G, situat pe teritoriul administrativ al comunei Cornu, proprietate publică a 
Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea 
Consiliului Local al comunei Cornu.  

În raport de solicitarea de acordare a dreptului de administrare temporară 
formulată de Consiliul Local al comunei Cornu, se constată că, sunt îndeplinite 
cerințele expres stipulate în art.867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.221 
alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre.  

 
                                            PREȘEDINTE, 

IULIAN DUMITRESCU 


	R A P O R T

