
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind  solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara
a unui sector de drum comunal aparţinând proprietăţii publice a Comunei Băcia,

care asigură accesul rutier din DN 66 la CMID Bârcea Mare

  CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA ;
Având în vedere expunerea de motive nr. 4592/22.03.2019  la proiectul de hotărâre inițiat

de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora;
Analizând adresa Primăriei Comunei Băcia nr. 958/19.03.2019 înregistrată la registratura

Consiliului Judetean Hunedoara sub nr. 4146/19.03.2019 prin care se solicită transmiterea din
administrarea  Consiliului  Local  al  Comunei  Băcia  în  administrarea  Consiliului  Judetean
Hunedoara a unui sector de drum comunal, format din 2 tronsoane ce asigură accesul rutier din
drumul naţional DN 66 la CMID - Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Bârcea Mare -
obiectiv aparţinând domeniului public al Judetului Hunedoara (intrarea la CMID dinspre localitatea
Băcia);

Având în vedere faptul  că accesul  din  DN 66 la  CMID Bârcea Mare,  situată pe raza
administrativ-teritorială a comunei Băcia, cu trecere la nivelul liniei ferate, este principala cale
rutieră de acces la infrastructura de gestionare a deseurilor construită prin Proiectul Sistem de
Management Integrat al Deseurilor Hunedoara, aceasta intrare fiind calea autorizată ca intrare
principala pentru  accesul autospecialelor ce transportă containerele cu deşeurile menajere;

În conformitate cu prevederile art. 867 și 868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 22 și ale art.22^1, alin.(3) şi alin. (4) din Ordonanța Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In  temeiul  art.  97  din  Legea administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

  Art.1(1).- Se aprobă solicitarea de preluare din administrarea Consiliului Local al Comunei
Băcia în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, a sectorului de drum comunal ce asigură
accesul rutier din DN 66 la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Bârcea Mare, sector de
drum având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2)- Preluarea  în  administrarea  Consiliului  Judetean  Hunedoara  a  sectorului  de  drum
judetean,  se  face  în  scopul  realizării  de  către  Consiliul  Judetean  Hunedoara  a  lucrărilor  de
întreţinere,  reparaţii  şi  modernizare/reabilitare  a acestuia,  astfel  încât  să fie  asigurată  fluenţa
traficului de acces al autospecialelor care transportă deşeuri menajere la CMID Bârcea Mare.



(3).-Transmiterea  sectorului  de  drum  prevăzut  la  alin.(1)  din  administrarea  Consiliului
Local  al  Comunei  Băcia  în  administrarea  Consiliului  Judetean Hunedoara,  se  face  pentru  o
perioadă de 10 ani.

Art.2.(1)-Sectorul de drum comunal precizat la art. 1, rămâne în proprietatea publică a
Comunei Băcia. 

(2)-Transmiterea/preluarea dreptului de administrare asupra sectorului de drum comunal
se face potrivit contractului de administrare-cadru prevăzut în anexa nr.2 din prezenta hotărâre.

(3).-Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara să încheie contractul
de administrare prevăzut la alin. (1).

Art.3.- Prezenta  se  duce  la  îndeplinire  de  către  Direcţia  Tehnică  şi  Investiţii,  şi  se
comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP,
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

Art.4.-Prezenta  poate  fi  contestată  în  termenul  și  condițiile  Legii  nr.554/2004  a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

         

                                                                                                             AVIZAT:  
     PREŞEDINTE,                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,   
 Mircea Flaviu BOBORA                        Daniel  DAN
              
                                                                                         

Deva, la _____________ 2019



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.  4592 /22.03.2019

EXPUNERE  DE  MOTIVE

CMID  -  Centrul  de  mangement  integrat  al  deseurilor  Bârcea  Mare  este  principala
investitie/facilitate realizată în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în
Judetul Hunedoara, cofinanţată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational
Sectorial Mediu 2007-2014.

Calea de acces rutier - intrarea principală autorizată pentru  accesul autospecialelor ce
transportă  deşeurile  menajere la CMID Bârcea Mare, se realizează pe raza UAT Băcia,  din
drumul naţional DN 66, utilizând un sector de drum comunal aparţinând proprietăţii  publice a
Comunei  Băcia,  sector  format  din  două tronsoane separate  de  linia  de  cale  ferată  Simeria-
Petroşani.

Urmare  a  utilizării  intense  a  acestui  sector  de  drum  comunal  şi  a  fluxului  mare  de
autospeciale de transport containerele cu deşeurile menajere la CMID, starea acestui sector de
drum comunal şi  a pasajului de trecere peste linia ferată s-a deteriorat,  necesitând lucrări  de
reparaţii, precum şi lucrări de modernizare/reabilitare.

În  conformitate  cu  prevederile  art.22  și  ale  art.22^1,  alin.(3)  și  alin.(4)  din  Ordonanța
Guvernului  nr.43/1997  privind  regimul  drumurilor,  republicată  cu  modificarile  și  completările
ulterioare, administrarea drumurilor judetene se asigură de drept, de către consiliile județene, iar
administrarea drumurilor de interes local de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială
a acestora. 

Pentru  executarea  acestor  lucrări  de  reparaţii  şi/sau  de  modernizare/reabilitare  este
necesar ca, Consiliul  Judetean Hunedoara să deţină un drept de administrare asupra acestui
sector de drum comunal aparţinând domeniului public al Comunei Băcia.

În această idee, prin adresa Primăriei Comunei Băcia nr. 958/19.03.2019 înregistrată la
registratura Consiliului Judetean Hunedoara sub nr. 4146/19.03.2019, se solicită transmiterea din
administrarea  Consiliului  Local  al  Comunei  Băcia  în  administrarea  Consiliului  Judetean
Hunedoara a unui sector de drum comunal, format din 2 tronsoane ce asigură accesul rutier din
drumul naţional DN 66 la CMID - Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Bârcea Mare -
obiectiv aparţinând domeniului public al Judetului Hunedoara (intrarea principală la CMID dinspre
localitatea Băcia).

Văzând starea drumului comunal pe sectorul de drum de acces în CMID Bârcea Mare
(sector  format din 2 tronsoane separate de linia de cale ferată Simeria-Petroşani),  precum şi
necesitatea realizării lucrărilor de reparaţii  şi/sau modernizare a acestor tronsoane, se impune
preluarea dreptului de administrare asupra acestor sectoare de drum, de către Consiliul Judetean
Hunedoara.

Față de considerentele de mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre privind
solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unui sector de drum
comunal aparţinând proprietăţii publice a Comunei Băcia, care asigură accesul rutier din DN 66 la
CMID Bârcea Mare, proiect pe care îl propunem spre analiza și aprobarea  Consiliului Județean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora



Serviciul Administrarea                                               DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
Domeniului Public și Privat                                         LOCALĂ
  Nr.  4593/22.03.2019                                                                 
                            

RAPORT   DE   SPECIALITATE

Intrarea  principală  autorizată  pentru  accesul  rutier  al  autospecialelor  ce  transportă
deşeurile menajere la CMID Bârcea Mare se realizează din drumul naţional DN 66 utilizând un
sector de drum comunal aparţinând proprietăţii publice a Comunei Băcia, sector format din două
tronsoane separate  de linia  de cale  ferată Simeria-Petroşani.  Starea acestui  sector  de drum
comunal  şi  a  pasajului  de  trecere  peste  linia  ferată  este  necorespunzătoare/deteriorată,
necesitând lucrări de reparaţii, precum şi lucrări de modernizare/reabilitare.

Pentru executarea acestor lucrări de reparaţii şi/sau lucrări de modernizare/reabilitare este
necesar ca, Consiliul  Judetean Hunedoara să deţină un drept de administrare asupra acestui
sector de drum comunal aparţinând domeniului public al Comunei Băcia.

În conformitate cu  prevederile art. 22 și ale art.22^1, alin. (3) și alin.(4) din Ordonanța
Guvernului  nr.43/1997  privind  regimul  drumurilor,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, administrarea  drumurilor  județene  se  asigură  de  către  consiliile  județene,  iar  a
drumurilor de interes local de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora.
Pentru  realizarea  de  lucrări  de  reabilitare  sau  modernizare,  sectoarele  de  drum  situate  în
intravilanul  unor  localități  pot  fi  preluate  temporar  în  administrarea  autorităților  administrației
publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului, în condiţiile în care
autoritatea administrației publice locale care preia în administrare  un sector de drum are obligația
respectării următoarelor condiții:

a) Să nu modifice traseul drumului și să nu impună restricții  de circulație fără acordul
administratorului inițial al drumului;

b) Să respecte normele de proiectare și de execuție cel puțin pentru categoria drumului
care a fost preluat;

c) Să  aibă  acordul  prealabil  de  la  administratorul  inițial  al  drumului  privind  proiectul
pentru reabilitare  sau modernizare;

d) Să inițieze măsuri privind actualizarea  anexelor la Hotărârea Guvernului nr.540/2000,
cu modificările și completările ulterioare;

e) Să  realizeze  cu  avizul  administratorului  inițial  al  drumului,  autorizarea
amplasamentelor și/sau acceselor la zona drumului;

f) Să nu modifice încadrarea drumului din punct de vedere a capacității portante, fără
acordul administratorului inițial al drumului;

g) Să prezinte o dată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de
execuție a lucrărilor și obligațiile  în vederea realizării.

Darea  în  administrare  se  face  prin  hotărâre  a  consiliului  local,  în  conformitate  cu
prevederile art. 867 și 868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.

Având în vedere, cele de mai sus, este necesar să fie elaborat un proiect de hotărâre
având ca obiect solicitarea de  transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul  Local al
Comunei  Băcia  la Consiliului  Județean Hunedoara asupra sectorului  de drum comunal  care
asigură accesul rutier din DN 66 la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Bârcea Mare.
         Sef Serviciu, Director Executiv  DAPL,
               Munteanu Marius     Adina Prodan Dubeştean



         

ANEXA  nr. 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ___/2019

DATELE  DE  IDENTIFICARE
ale  sectorului de drum comunal aparţinând domeniului public al Comunei Băcia
care se solicita să fie preluat în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

Prezenta anexă conţine ____ file

        PREŞEDINTE,             SECRETAR  AL JUDEŢULUI,  
Mircea Flaviu BOBORA                   Daniel  DAN

                                               



ANEXA  nr. 1

DATELE  DE  IDENTIFICARE
ale  sectorului de drum comunal aparţinând domeniului public al Comunei Băcia
care se solicita să fie preluat în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

Denumirea bunului
/

Proprietar

Tronsoane de drum comunal Lungime 
[ml]

Suprafata 
terenului aferent 

[mp]

Sector de drum
comunal de
acces rutier 
din DN 66 la
CMID Bârcea

Mare

Proprietar: 
UAT-Comuna

Băcia

TRONSON 1
din drumul national DN 66 –linia

cale ferata Simeria-Petrosani

110 1690 mp
înscris în CF 61955 Băcia 

(anexa 1.1.)
potrivit Planului de amplasament

si delimitare
prevăzut în anexa 1.2.

TRONSON 2
din linia de cale ferata Simeria-

Petrosani
- la poarta 1 de acces în CMID

Bârcea Mare

30 150 mp
Lot 1 din CF 60774

(anexa 1.3.)
potrivit Planului de amplasament

si delimitare
prevăzut în anexa 1.4)



ANEXA  nr. 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ___/2019

CONTRACT  DE  ADMINISTRARE - cadru
a  unui sector de drum comunal  care asigura accesul din DN 66 la CMID Bârcea Mare

sector  aparţinând domeniului public al comunei Băcia,
care se transmite în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

Prezenta anexă conţine ____ file

        PREŞEDINTE,             SECRETAR  AL JUDEŢULUI,  
Mircea Flaviu BOBORA                   Daniel  DAN



U.A.T. - COMUNA  BĂCIA
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BĂCIA

U.A.T.-JUDEȚUL  HUNEDOARA           
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA             

Nr.                  /                2019 Nr.                  /                2019

                   

CONTRACT  DE  ADMINISTRARE - cadru
a  unui sector de drum comunal  care asigura accesul din DN 66 la CMID Bârcea Mare

sector  aparţinând domeniului public al comunei Băcia,
care se transmite în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

PĂRȚILE:
I.- U.A.T.-Comuna BĂCIA, prin Consiliul Local al Comunei Băcia, cu sediul în Băcia, str.

Principală, nr.242, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin domnul Alba Florin - Primarul Comunei
Băcia, în calitate de proprietar/titular al dreptului de proprietate publică asupra drumului comunal,
pe de o parte, 
                 și 

II.-   U.A.T.-JUDEȚUL HUNEDOARA,  prin  Consiliul  Județean Hunedoara,  cu sediul  în
municipiul  Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, județul  Hunedoara, reprezentat prin domnul
Mircea Flaviu Bobora-Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în calitate de administrator,
pe de altă parte, 
  în baza :

Hotărârii  Consiliului  Judetean  Hunedoara   nr.____/2019  privind   solicitarea  de
preluare în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unui sector de drum
comunal  aparţinând proprietăţii  publice  a  Comunei  Băcia,  care  asigură  accesul
rutier din DN 66 la CMID Bârcea Mare;

Hotărârii  Consiliului  Local  al  Comunei  Băcia  nr.  ___/2019  privind  aprobarea
transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unui sector de drum
comunal aparţinând proprietăţii publice a Comunei Băcia;

prevederile art.867 ale art.868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată
cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.22 și ale art.22^1, alin.(3) şi (4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Părţile au convenit să încheie prezentul  CONTRACT DE ADMINISTRARE, prin care stabilesc
următoarele:

  1. Obiectul contractului de administrare
       1.1.- Obiectul prezentului contract este transmiterea către Consiliul Judetean Hunedoara,
a dreptului de administrare asupra unui sector de drum comunal  care asigura accesul rutier din
DN 66 la CMID Bârcea Mare,  sector  aparţinând domeniului public al comunei Băcia, având
datele de identificare prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezentul contract.

1.2.- Transmiterea sectorului de drum în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara se
face  în  scopul  îndeplinirii  condițiilor  pentru  finanţarea   şi  realizarea  lucrărilor  de  reparatii,
întretinere si modernizare/reabilitare a sectorului de drum.



2.  Durata contractului de administrare
2.1.-  Darea  în  administrare  temporară   a  sectorului  de  drum  judetean  se  face  pe  o

perioadă de 10 ani.
2.2.- Prezentul contract intra în vigoare la data încheierii  procesului –verbal de predare

primire a sectorului de drum judeţean.

3.-   DREPTURILE  PĂRŢILOR  
3.1- Drepturile Consiliului Local al Comunei Băcia
Consiliul local al Comunei Băcia  are următoarele drepturi:

a) să urmărească îndeplinirea  obligaţiilor  asumate de către noul  administrator,  prin prezentul
contract de administrare şi prin legislatia în materie aplicabilă;

b)  să  inspecteze  sectorul  de  drum  transmis  în  administrare,  să  verifice  stadiul  şi  calitatea
lucrărilor  de  reabilitare,modernizare,  întreţinere  şi  reparaţii,  precum şi  modul  în  care  este
satisfăcut interesul public prin realizarea acestor lucrări; verificarea se va efectua cu notificarea
prealabilă a administratorului;

c) să participe prin reprezentanţi desemnaţi, la procedurile de recepţie a lucrărilor;
d) să ceară, prin reprezentanţii desemnaţi în comisiile de recepţie, refacerea/suplimentarea unor

lucrări, atunci când se constată deficienţe în execuţia lucrărilor.

3.2.- Drepturile noului administrator ,Consiliul Judetean Hunedoara
a) să administreze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, sectorul de drum preluat în

administrare;
b) să  utilizeze sectorul de drum ca principală cale de acces rutier la CMID Bârcea Mare.

4.- OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR

4.1- Obligaţiile  Consiliului Local al Comunei Băcia
Consiliul Local al Comunei Băcia – în calitate de proprietar,  are următoarele obligaţii:
a) să nu îl  tulbure pe administrator  în exerciţiul  drepturilor  rezultate din prezentul contract de

administrare;
b)  să  notifice  administratorului  apariţia  oricăror  împrejurări  de  natură  să  aducă  atingere

drepturilor/intereselor sale;
c) să facă predarea sectorului de drum, prin proces-verbal de predare-primire.
4.2- Obligaţiile Consiliului Judetean Hunedoara
4.1. Consiliul Judetean Hunedoara, în calitatea dobândită de administrator al sectorului de drum,
are următoarele obligaţii:

a) să execute lucrările de reparaţii, întreţinere/ modernizare/reabilitare a sectorului de drum
preluat în administrare;

b) să administreze sectorul de drum preluat, potrivit scopului prevăzut după caz;
c) să obţină acordul prealabil al proprietarului pentru execuția lucrărilor de investiţii în zona

sectorului de drum preluat;
d) să  nu  modifice  traseul  drumului  și  să  nu  impună  restricții  de  circulație  fără  acordul

proprietarului;
e) să prezinte şi să respecte calendarul de execuție a lucrărilor și obligațiile prevăzute de

lege în vederea realizării lucrărilor;



f) să nu modifice încadrarea drumului din punct de vedere a capacității portante, fără acordul
proprietarului;

g) să  execute  lucrările  de  întreţinere  periodică  şi  reparaţii,  pentru  menţinerea  stării  de
viabilitate a drumului, pe durata contractului de administrare;

h)  să  asigure  funcţionarea  sectorului  de  drum  preluat  în  condiţii  corespunzătoare,  cu
respectarea prevederilor legale privind regimul juridic al drumului.

5. Incetarea contractului de administrare

5.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) prin acordul părţilor, în această situaţie încheindu-se un act adiţional semnat de părţi;
b) prin renunţare, în situaţia în care administratorul se află în imposibilitatea de a realiza lucrările
de reabilitare, întreţinere sau reparaţii curente.

6. Alte  clauze
6.1. Prezentul Contract de administrare se poate modifica prin acte adiţionale semnate de către

părţi, cu respectarea normelor legale în vigoare. Nici o parte contractantă, nu poate modifica
în mod unilateral prezentul Contract de administrare.

6.2. Prezentul Contract de administrare se completează cu legislaţia în materie.
6.3. Eventualele divergenţe în derularea Contractului se soluţionează pe cale amiabilă. În caz

contrar divergenţele se vor soluţiona de instanţele competente.
6.4.  Forţa  majoră  exonerează  părţile  contractante  de  îndeplinirea  obligaţiilor  asumate  prin

prezentul contract. 

PROPRIETAR:

U.A.T. COMUNA  BĂCIA
                             prin

Consiliul Local al Comunei BĂCIA
reprezentat de:

Primar,
Florin ALBA

ADMINISTRATOR:

U.A.T.-JUDEŢUL  HUNEDOARA
                              prin                               
CONSILIUL  JUDEŢEAN HUNEDOARA

reprezentat de:
Preşedinte,

Mircea Flaviu BOBORA
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