
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
privind darea in administrarea Consiliului local al

comunei Vernegti a unor suprafete de teren din DJ 2O5 9i din
DJ 10OH, situate in intravilanul comunei Vernesti

Consiliul Judelean BuzEu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean
inregistrat6 sub nr. 3955/14.03.20 1B;

- raportul comun al Direcliei juridice 9i administralie public5 localE gi al
Direcliei pentru administrarea patrimoniului gi investiiii, inregistrat sub
nr.3956/14.03,2018;

- avizul de legalltate al Secretarului ludelului Buzdu dat pe proiectul de
hot5 16 re;

- rapoartele comislilor de specialitate ale Consiliului Judetean Buz5u
anexate la hot5rere;

- solicitarea primarului comunei Vernegti, inregistratE sub
nr.7692/26.O2.2O78 st nr.27621 14.03,2018, pentru transmiterea dtn
administrarea Consiliului Judelean BuzEu a unor suprafele de teren din
Dl 205 9i din DJ 100Hj

- prevederlle art,2 alin.(3) Fi ale art,22r alin.(3) din Ordonanla
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republtcatS, cu
mod ific; rile gi compiet;rile ulterioare;

- prevederile art. 867-B7O din Codul Civil,

in temeiul art,91 alin.(1) lit. ,,c", atin, (4) tit. ,,a" Si art,97 din Legea
nr. 215/2OOl a administraliei publice locale, republicatS, cu modific;rile gi
comp etdrile ulterioare,

xorAnAgre:

Art. 1. (1) Se aproba darea in administrare, din administrarea Consiliului
ludelean Buzdu in administrarea Consi iului local a comunei Vernesti, a
suprafelei de teren in lungime de 4,7 kn din Dl 205, situatd in intravi anu
satelor Vernesti gi Zoregti, comuna Vernesti, judelul Buzdu.

(2) Suprafala menlionatS la alin,(1) are destinalia de trotuar ti
este aferentd a dou; fluxuri de circulalie pietonalS,
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Art.2.(1) Se aprobE darea in administrare, din administrarea Consiliulul
Judelean BuzEu in administrarea Consiliului loca al comunei Vernesti, a
suprafetei de teren in ungime de 5,55 km din DJ 100H, situatd in intravilanul
satelor Vernesti si Nigcov, comuna Vernegti, judelul BuzEu.

(2) Suprafa[a mentionatE la alin,(1) are destina!ia de trotuar si este
aferentd a douE fluxurl de circulalie pietonal;.

Art.3. Darea in administrare este valabilS pe o perioad; de
3 (trei) ani si se realizeaz; in urm5toarele scopuTii refacerea c;ilor de acces c;tre
proprietSli, executarea de trotuare pe ambele p;rIi gi refacerea ganturilor pentru
scurgerea apelor pluviale.

Art.4. Nerespectarea prevederilor art.2 atrage incetarea de drept a
dreptului de ad ministra re constituit,

Art,5. Directia pentru administrarea patrimoniului
indeplinire in condiliile legii, prezenta hot516re.

Art.6. Secretarul judelului BuzSu va asigura
autoritS!ilor lnteresate.

PRESEDINTE,

ANOIL NEAGU

,,4-/\-,4-.n-

9i investilii va aduce la

comu nicarea hot6rerii

Nr.6_3

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETU LUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA/V.2,-:

fost adoptati cu 29 voturi ,,pentru",
cei 29 consilieri judeleni prezenti.

BUZAU, 22 MARTTE 2018

Hotirarea a
- abtineri de

- voturi ,,impotrivS",
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

Nr. 3955 / 147,03.20 18

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdr6re privind darea in administrarea

Consiliului local al comunei Vernegti a unor suprafete de teren
din DJ 2O5 9i din DJ 1OOH, situate in intravilanul

comunei Vernesti

Conform art.2 alin. (3) din Ordonanla Guvernului nr. 4311997
privind regimul drumurilor, republicatS, cu modificSrile gi completdrile
ulterioare, trotuarele fac parte integrantS din drum.

Drumurile judelene administrate de Consiliul Judelean BuzAu
traverseazE localitS!ile jude!ului pe raza intravilanului acestora, fiind
necesarS Si oportunS amenajarea spa!iilor pentru fluxul pietonilor,
respectiv trotuarele aferente acestora 9i cEile de acces c5tre
propriet5tile locu itorilo r.

Consiliul local al comunei Vernesti solicitS darea in administrare a
unor suprafete de teren din drumurile judetene DJ 205 si DJ 100H,
situate in lntravilanul satelor Nlgcov, Vernegti si Zoresti, avand
destinatia de ,,trotuar", in scopul realizdrii unor investi!ii finanlate din
Programul National de Dezvoltare LocalS, respectiv: refacerea c;ilor de
acces cEtre propriet5ti, executarea de trotuare pe ambele pSrti si
refacerea ganturilor pentru scurgerea apelor pluviale.

AvSnd in vedere prevederile legale referitoare la atributiile
autoritStii publice judetene in gestionarea patrimoniului judelului, supun
aprob5rii proiectul de hotb16re in forma prezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE-Eu/ANOIL NEAGU
<.
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coNSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA ]URIDICA 9I ADIIIINISTRATIE

PUBLICA LOCALA
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA

PATRIMONIULUI 9I INVESTITII
Nr.3956/ 14,O3.2018

RAPORT
la proiectul de hotirire privind darea in administrarea

Consiliului local al comunei Vernegti a unor suprafete de
teren din DJ 2O5 9i din DJ 1OOH, situate in intravilanul

comunei Vernesti

Darea in administrarea autoritSlilor locale comunale a

suprafelelor de teren cu destinatia ,,trotuar pietonal" este oportunE gi

necesarE in contextul preocupirii de imbundtS!ire a conditiilor de
circulatie a pietonilor in intravilanul localitS!ilor.

In cazul sectoarelor de drumuri judelene care traverseazS
localitS!ile, prioritatea Consiliului ludetean Buz5u, in calitate de
administrator, este intrelinerea/m odern iza rea carosabilului drumului
gi mai pulin a spaliilor pietonale (trotuare) care fac parte integranta
din drum.

Darea in administrare cdtre consiliile locale respecti prevederile
art.221 alin,(3) din Ordonan!a Guvernulul nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicatS, cu modificErile 9l completirile ulterioare gi ale
Legit nr.21512001 a administra!iei publice locale, republicau, cu
modificSrile si com plet5rile ulterioare.

AvAnd in vedere cele mentionate, sustinem adoptarea proiectului
de hotbr6re in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV,

IULIAN PETRE

EXECUTIV,DI RE


