
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei 
Berca a unei suprafeţe de teren din drumul județean 

DJ 203L, situată în intravilanul comunei Berca 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului   

de hotărâre  înregistrat la nr. 7463/03.05.2022; 

- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și  
Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții, înregistrat la 

nr.7464/03.05.2022; 
-   avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- Hotărârea Consiliului Local Berca nr. 41/28.04.2022 privind aprobarea 

preluării suprafeței de teren de 6750 mp din administrarea Consiliului 
Județean Buzău în administrarea Consiliului Local Berca în vederea 

realizării proiectului „Reabilitare trotuare și amenajare rigole betonate în 
satul Berca, comuna Berca, județul Buzău”; 

- Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(3) și ale art.221 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.298 - art.301 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

      În temeiul art.173 alin.(1) lit. „c”, art.182 alin.(1) și art.299 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă darea în administrare, din administrarea Consiliului 

Judeţean Buzău în administrarea Consiliului local al comunei Berca, a  

suprafeței de teren de 6750 mp din drumul județean – DJ 203L, situată în 
intravilanul comunei Berca, în vederea realizării proiectului „Reabilitare 

trotuare și amenajare rigole betonate în satul Berca, comuna Berca județul 
Buzău”. 

 
 



 
          (2) Suprafața menționată la alin.(1) are destinația de trotuare și 

rigole betonate, fiind compusă din două tronsoane, după cum urmează: 
-Tronsonul 1, în suprafață de 1546 mp (lungime 0,502 km), între 

punctele: zona supermarket Penny și zona blocurilor Berca, pe ambele fluxuri 
de circulație pietonală; 

-Tronsonul 2, în suprafață de 5204 mp (lungime 2,274 km) între 
punctele: zona Casa de Cultură Berca și intersecția DJ 203 L cu strada Pleșești, 

din satul Pleșești, pe ambele fluxuri de circulație. 
 

 Art.2.(1) Darea în administrare este valabilă pe o perioadă de  
3 (trei) ani și se realizează în scopul executării de trotuare pe ambele părți, 

refacerii căilor de acces către proprietățile particulare și refacerii șanțurilor 

pentru scurgerea apelor fluviale. 
         (2) Drepturile și obligațiile părților sunt conform prevederilor 

art.300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și prevederilor art. 221, 

alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 Art. 3. Nerespectarea prevederilor art.2 atrage încetarea de drept a 

dreptului de administrare constituit. 
 

Art.4. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii va aduce la 
îndeplinire în condiţiile legii, prezenta hotărâre. 

 
Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 

interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 

 
                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
Nr. 104 
BUZĂU, 11 MAI 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 
 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 

       Nr. 7463/03.05.2022 
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 

Consiliului Local al comunei Berca a unei suprafeţe de teren din 
drumul județean DJ 203L, situată în intravilanul comunei Berca 

 
 

Conform art.2 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

trotuarele fac parte integrantă din drum. 
Drumurile judeţene administrate de către Consiliul Judeţean Buzău 

traversează localităţile judeţului pe raza intravilanului acestora, fiind necesară 
şi oportună amenajarea spaţiilor pentru fluxul pietonilor, respectiv trotuarele 

aferente acestora și căile de acces către proprietățile locuitorilor. 
Consiliul local al comunei Berca solicită prin Hotărârea nr.41/28.04.2022, 

darea în administrare a unei suprafeţe de teren de 6750 mp din drumul 
județean – DJ 203L, situată în intravilanul comunei Berca, în vederea realizării 

proiectului „Reabilitare trotuare și amenajare rigole betonate în satul Berca, 

comuna Berca județul Buzău”. Suprafața de teren menţionată are destinația de 
trotuare și rigole betonate și este compusă din două tronsoane, după cum 

urmează: 
-Tronsonul 1, în suprafață de 1546 mp (lungime 0,502 km), între 

punctele: zona supermarket Penny și zona blocurilor Berca, pe ambele fluxuri 
de circulație pietonală; 

-Tronsonul 2, în suprafată de 5204 mp (lungime 2,274 km) între 
punctele: zona Casa de Cultură Berca și intersecția DJ 203 L cu strada Pleșești, 

din satul Pleșești, pe ambele fluxuri de circulație. 
Având în vedere prevederile legale referitoare la atribuțiile autorității 

publice județene în gestionarea patrimoniului județului, supun aprobării 
proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
 

   PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 
 

 
 



 
 

      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
                 PUBLICĂ LOCALĂ 

  DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  

     PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII 

           Nr. 7464/03.05.2022 
 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Berca a unei suprafeţe de teren din 
drumul județean DJ 203L, situată în intravilanul comunei Berca 

 

 
 

Analizând Hotărârea Consiliului Local Berca nr.41/28.04.2022 și proiectul 
de hotărâre inițiat facem următoarele precizări: 

- Darea în administrarea Consiliilor locale ale comunelor a unor suprafeţe 
din zona de siguranță a drumurilor județene este oportună şi necesară în 

contextul preocupării autorităților publice locale de îmbunătăţire a condiţiilor de 
circulaţie a pietonilor în intravilanul localităţilor și de asigurare a accesului către 

proprietățile particulare; 
- În cazul sectoarelor de drumuri judeţene care traversează localităţile, 

prioritatea Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de administrator, este 
întreţinerea/modernizarea carosabilului drumului şi mai puţin a spaţiilor 

pietonale/șanțurilor care fac parte din zona de siguranță a drumului; 
- Darea în administrare către Consiliul Local Berca respectă prevederile 

art.221 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere cele menționate, susţinem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 
 

 
          DIRECTOR EXECUTIV,              DIRECTOR EXECUTIV, 
 
              MIRELA OPREA                           IULIAN PETRE             


