ROMANIA
JUDETUL I{ARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea preludrii dreptului de administrare asupra terenului
- a lungul tronsonului de drum judelean DJ 126, intre poziliile
kilometrice 12+390 - 12+445, aflat intre platforma drumului ;i zona de protecfie,
proprietate pubicb a Judelulr,ri Harghita, din administrarea consiliului Judelean Harghita
in administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

cu suprafala de 179 mp., situat de

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in qedinla ...din data de .....2020;
AvAnd in vedere: Referatul de aprobare nr. 61412020 privind aprobarea preludrii dreptului de
administrare asupra teretrului cu suprafala de 179 mp., situat de - a lungul tronsonului de drum judeJean
DJ 126, intle poziliile kilornetrice 12+390 - 12+445, aflat intre platforma drumului Ei zona de proteclie,

proprietate pubicd a Judelului Harghita, din adrninistrarea Consiliului Judelean Harghita in
administrarea consiliului Local al comunei Joseni, ini{iatd de cdtre dl. primar Gall Szabolcs,
Raportul de specialitate al Comparlimentului de administrare al domeniului public qi privat qi de
deservire

nr.

615 12019,
Avizul al Comisiei de specialitate activitdli economico-finan ciard nr.
12019;
Contractul de finanlare nr, C0720RM00 011572100163124.10.2016 pentru acordarea ajutorului
financiar nerambursabil in condiliile Programului Nalional pentru Dezvoltare Rurald incheiat intre
Comuna Joseni gi Ministerul Agriculturii qi Dezvoltirii Rurale, Agenlia pentru Finanlarea lrrvestitiilor
Rurale;
lindnd cont de prevederile ar1. 860 - 870 al Legii nr.28712009 privind Codul civil, republicatl, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, ale art.297 alin.(1) lit "a" al Ordonanlei de Urgenla a Guvernului
nr. 5712019, privind Codul administrativ, cr.r completdrile Ei rnodificbrile ulterioare gi ale art. 22^ al
Ordonanlei Guvernului nr. 4311997 privind regirnul drumurilor, republicat5, cu modificdrile si
com.p Ietdrile u lterioare:
In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), afi. 129 alin, (2) lit. "c" qi "e", art. 106 alin.(3) coroborat
at1. 196, alin. (1), lit. "a" din Ordonanta de Urgen!6 a Guvernului nr. 57120T9, privind Codul
administrativ, cu completdrile qi modificbrile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aprobd preluarea dreptului de administrare
n.rp., situat de

-

asupra terenului cu suprafala de 179
a lungul tronsonului de drum judelean DJ 126, intre poziliile Kilometrice 12+390 -

12+445, aflat intre platforrna drumului gi zona de proteclie, proprietatea publicd a Judelului Harghita,
din administrarea Consiliului Judelean Harghita in administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni,
pe o duratA de 7 ani, identificat in Anexa nr, I , care face parte integrantd d in prezenta hotdrdre.

(2)

Preluarea dreptului de administrare asupra suprafelei de teren identificat in anexa nr.
se va efectua in vederea relizdrii de cdtre Comuna Joseni a lucrdrilor din cadrul pr.oiectului
,,MODERNIZARI DE DRUMURI LOCALE IN SATELE BORZONT SI JOSENI, COMUNA
JosENI, JUDETUL HARGHITA", finanJat din fonduri europene, in cadrul pNDR, submdsura 7.2
privind investilii in crearea gi modernizarea infrastructurii de bazdla scard mici potrivit Contractului de

I

fi nanlare

nr. C0720RM00 0 1 | 572100 1 63 124.1 0.20 I 6.
Art. 2' (l) Se aprobd modelul contractului de transmitere al dreptului de administrare al terenului
cu suprafala de 179 mp., situat de a lungul tronsonului de drum judelean DJ 126, intre poziliile
l(iloinetrice 12+390 - 12+445, a|lat intre platforma drumului qi zona de proteclie, prevazrit la art. l, in
forma prezentata in Anexa nr. 2, parte integrantd a prezenlei, care se va incheia inire Judelul Harghita
prin Consiliul Judelean Harghita qi Comuna Joseni prin Consiliul Local Joseni.
(2) Se mandateazd primarul Comunei Joseni dl. Gall Szabolcs cu semnarea contractului
de administrare, conform modelului aprobat la alineatul precedent.
(3) Comisia care va intocmi Protocolul de predare-primire pentru terenul cu suprafala 4e
lr79 mp., situat de - a lungul tronsonului de drum judeJean D.l 126, intre pozijiile Kilometrice 12+390 12+445, aflat intte platforma drurnului qi zona de proteclie, va fi numitd prin dispoziJia primarului
Comunei Joseni.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinleazd primarului
Comunei Joseni.
Art. 4. Prezenta hotdrire se comunicd primarului, Consiliului Judelean Harghita, $i Instituliei
Prefectului Judelului Harghita.

-
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Joseni, la 30.01,2020
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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

Anexa nr. 2
la proiectu I de hotd16re

CONSILIUL LOCAL JOSENI

mode

I

CONTRACT DE ADMIN ISTRARE

L Partile contractante:

Judetul Harghita prin consiliul Judelean Harghita, cu sediul in Miercurea-ciuc, p-!a
Libertdtii nr. 5, iudetul Harghita cod po5tal 530140, telefon: 0266-207700, fax: 0266207792, cod fiscal 4245763, cont nr. RO57TREZ3512rzzo2o7xxxxx. deschis la
Trezoreria Miercurea-ciuc, reprezentat de dl. Borboly csaba pre5edinte, in calitate de
proprietar
$l

comuna Joseni prin consiliul Local al comunei Joseni, cu sediulin comuna Joseni, Nr,
666, iudetul Harghita., telefon: 0266-364498, cod fiscal 4367990, reprezentatd de DI.
GdllSzabolcs primar, in calitate de solicitant/ad min istrator
au convenit la incheierea prezentului contract de administrare.

ll. Obiectul co ntractu lu i
Obiectul prezentului contract il constituie darea in administrare Consiliului Locar ar
comunei Joseni, a terenului cu suprafala de 179 mp., situat de - a lungul tronsonului
de drum judelean DJ 1.26, intre pozifiile Kilometrice 12+390 - i.2+44s (in partea
stanga a drumului), aflat intre platforma drumului 9i zona de protectie 9i care se afld
in domeniul public al judelului Harghita, in vederea realizdrii a lucrdrilor din caorur
proiectului finanlat din fondurile europene, in cadrul pNDR, submisura 7.2 privind
investilii in crearea 9i modernizarea infrastructurii de bazi la scari micd.
lll. Durata contractului
Prezentul contract de administrare se incheie pe o durati de 7 ani, incep6nd cu data
semndrii prezentului de citre ambele pirti.
lV. Baza legali
Pentru incheierea contractului s-au avut in vedere urmitoarele acte normative:
- Hotdrerea Guvernului nr. 54012000 privind aprobarea incadririi in categorii
funclionale a drumurilor publice gi a drumurilor de utilitate privati deschise
circulafiei publice, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 43/t997 privind regimul drumurilor, republicatd, cu
mod if icd rile 5i completdrile ulterioare,
- Legea nr. 287 12009 privind codul civil, republicatS, cu modificirile si completdrile
ulterioare;

- ordonanla de Urgenld a Guvernului nr.

57

/2ot9, privind codul administrativ,

cu

completdrile si mod if icd rile ulterioare;
- HotdrArea Consiliului Judefean Harghita nr.
/2020 privind aprobarea
transmiterii dreptului administrare asupra terenului cu suprafala de j.79 mp., situat
de - a lungul tronsonului de drum judelean DJ 126, intre poziliile Kilometrice 12+390
- 1'2+445, aflat intre platforma drumului pi zona de proteclie, proprietatea publici a
Jude!ului Harghita, din administrarea consiliului Judefean Harghita in administrarea
Consiliu lui Local al ComuneiJoseni;
- HotirArea Consiliului Local al comunei Joseni nr.
/2020 privind aprobarea
preluirii dreptului administrare asupra terenului cu suprafala de L79 mp,, situat de
a lungul tronsonului de drum judefean DJ tZ6, intre pozitiile Kilometrice 12+390 1'2+445, aflat intre platforma drumulul 9i zona de proteclie, proprietatea publicd a
Judelului Harghita, din administrarea consiliului Judefean Harghita in administrarea
Consiliu lu i Local al ComuneiJoseni:
V. Drepturile 9i obligatiile

pirtilor

V. 1. Proprietarul se oblig5.
a) de a preda solicitantului / administratorului suprafafa de teren prev6zut Ia
ounctul ll:
b) de a verifica periodic daci solicitantul / administratorul foloseste bunul potrivit
destinaliei sale 9i nu-l deterioreazd;
c) sd notifice in scris solicitantului / administratorului, in termen de 30 zile, orrce
eveniment de naturi si aducd atingere drepturilor acestuia dobandite in baza

prezentuluicontract;
d) sii nu in tulbure pe solicitant
p

/

administrator

in exercitarea drepturilor

din

reze ntu I co ntra ct;

V, 2. Solicitantul / administratorul se obligS:
a) sd primeascd in administrare suprafala de teren prev5zut la punctul ll;
b) sd aducd suprafala de teren primit in administrare in stare corespunzdtoare

realizdrii obiectivelor proiectulul, !inand cont de traficul existent luand mdsurile
n ecesa re privind siguranla circulaliei;
c) sd execute lucrdri de intretinere / reparalii curente;
d) sd asume intreaga rdspundere pentru terenul in cauzd in perioada contractatd;
e) de a folosi terenul primit in administrare potrivit destinaliei propuse;
f) sd foloseasci terenul primit in administrare cu bund credinti, purtend
rispunderea pentru toate pagubele produse din vina sa (rea credinli sau culpi);
S) sd tind evidenla contabil-financiard a bunurilor primite in administrare potrivit
legislatiei in vigoare 9i s6 prezinte consiliului Judelean Harghita, anual un raport
asupra gestionirii bunurilor, care constituie obiectul prezentului contracU
h) sd asigure inregistrarea la cartea funciari a dreptului de administrare transmrs
de ConsiliulJudelean Harghita, dacd va fi cazul;

i) sd nu instrdineze bunurile primite in administrare, si nu-l greveze cu sarcini
reale sau sd nu modifice destinalia acestuia;
i) si acfioneze cu diligenta unui proprietar, fiind rdspunzdtor pentru prejudiciile
cauzate prin cu lpa sa;
k) sd !ind inventarul bunurilor primite in administrare, separat de bunurile proprrr
ale so licita ntu lu i / administratorului;
l) rdspunde fa!5 de terli pentru actele indeplinite cu depd[irea puterilor care i-au
fost conferite prin prezentul contract de administrare;
m) sd oblind 9i si mentini valabilitatea tuturor autorizatiilor pi avizelor prevdzute
de lege pentru utilizarea, in conditiile legii, a terenului primit in administrare
n) sd predea terenul proprietarului, la incetarea contractului, in starea tehnicd
bu n5;

V. 3. Drepturile proprietarului sunt:
a) de a urmari indeplinirea obliga!iilor asumate de
pnn preze ntu I contracu

citre solicitant /administraror

b) de a desfipura inspec!li la fa!a locului, de a verifica stadiul de realizare
lucririlor de reparafii

a

9i de

investi!ii;
c) de a pretinde solicitantului / administratorului efectuarea reparatiilor care cao
in sa rcin a a cestu ia;
d) de a cere solicitantului / administratorului sd prezinte un raport asupra
situatiei gestiondrii bunurilor, care constituie obiectul prezentului contracu
e) de a pretinde solicitantului / administratorului si asigure functrionalitatea
obiectivului, corspunzdtor activitSlilor care se desfigoari prin acesta;
f) de a primi bunul, la incetarea contractului, in stare de functionare;
V. 4. Drepturile solicitantului / administratoruli sunt :
a) de a primiin administrare terenul previzut la punctul ll, in conditiile prevdzute
in prezentu I co ntra ct.

b) de a pretinde proprietarului acordul acestuia in vederea efectuirii lucrdrilor
necesare pentru realizarea obiectvelor proiectului de investitii conform

c)
d)

panului de activitSti gi de implementare;
sd administreze terenul in mod direct, pe riscul 9i pe rdspunderea sa;
de a nu fi tulburat, de citre proprietar, in exercitarea drepturilor dob6ndite
prin preze ntu I contracu

Vl, incetarea gi modificarea contractului

V|.1. Prezentul

co ntra ct inceteazi sd mai producd efecte juridice in urmdtoarere
situatii:
a) bunul ce formeazd obiectul prezentului contract inceteazi sd mai existe:

b) solicitantul / administratorul schimbd destinalia bunului primit in administrare
fdrd aprobarea Consiliului Judelean Harghita;
solicitantul / administratorul nu executd obliga!iile stabilite in sarcina sa prrn
prezentu I contracU
d) in cazul in care solicitantul / administratorul incalcd dispoziliile legale privind
administrarea corespunzitoare a bunului primit in administrare;
prin
e)
acordul de voin!5 a pdrfilor semnatare;
f) in cazul denuntdrii unilaterale a contractului de citre una dintre pdrli cu
condi!ia notificdrii prealabile a celeilalte pd(i cu cel pu!in 30 zile dinaintea
datei propuse pentru in ceta re;
v|.2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupd o notificare scrisd, cu
acordul ambelor pdr!i, prin act aditional.
Prezentul contract va fi adaptat corespunzStor reglementirilor legale ulterioare
incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

c)

Vll, Rdspunderea contractualS

Pentru nerespectarea totalS sau partialS sau pentru executare defectuoasi a
vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovatd se obligi sd pldteasci dauneinterese calculate pe baza valorii pagubelor provocate, sau sd remedieze defecliunile
provocate din vina sa, pe propria cheltuiald in cel mai scurt timp posibil.
Vlll. Forta majori
Prin fortd majorS, in sensul prezentului contract, se inlelege o imprejurare externd cu
caracter exceptional, fdrd relaJie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insu5irile sale
naturale, invincibilS 9i imprevizibilS.

Prin caz fortuit se inJelege acele imprejurdri care au intervenit gi au condus la
producerea prejudiciului 5i care nu implicd vinovdlia paznicului juridic, dar care nu
intru n esc caracteristicile fortei majore,
in ambele cazuri solicitantul / administratorul este obligat sd anun{e de urgentrS
proprietarul despre apariJla unor fenomene, cauze, imprejuriri care ar pune in
pericol bunurile proprietarulu i.
Forta majord exonereazi la rdspundere pe partea care o invocS, in scris, in termen de
5 zile de la apari!ia cazului de forJS majorS.
lX. Litigii

Pdrlile au convenit ca toate neinlelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sd fie rezolvate pe cale
amiabilS.
in situalia in care rezolvarea litigiilor nu este posibilS pe cale amiabild, pi4ile se vor
adresa insta nte lo r ju d e cito re5t i com petente.

X. Dispozitiifinale:

toatd durata administrdrii, pdr{ile se vor supune legislaliei in vigoare in Rom6nia.
Prezentul contract s-a incheiat ia data de
tnl exemptare,
pentru ambele pdr{i c6te un exemplar.
Pe

COMODANT,

COMODATAR,
Comuna Joseni prin
Consiliul Local al Comunei Joseni

Judelul Harghita prin
Consiliul Judetean Harghita

Avlzat,

"otir)

#sif,.

SECRETAR GENERAL
al UAT Coffitn*{oseni

Iszlai BarffiRuddjf

\

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
PRIMARIA COMUNEI JOSENI
Cod

53713 0 Comr"rna Joseni Nr. 666,Telefon 0266-354003 Fax 037

|

604 229

Nr.614l30.01.2020

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea preludrii in administrare al suprafefei de 179 mp.
teren aferent DJ 126, de la km. 12+390 -penl h krn. 12+445
proprietatea publici al consiliului Judelean Harghita qi din administrarea consiliului
Judelean Harghita, in administrarea Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni
Prin prezentul proiect de hotdrAre se propune preluarea ln administrarea Consiliu|-ri Local al
comunei Joseni al suparfe{ei de 179 mp, terenaferent DJ 126, de la km. 12+390 -pdn6 la km. 12+445,
din domemiul public al judetrului Halghita gi din administrarea Consiliului Jude{ean Harghita pe o
duratd de 7 ani.

in

motivarea preluirii

ir, administrare a acestui teren invoc faptul ca ?n comund este in
derulare un proiect finanlat din fondurile europene privind reabilitarea drumurilor locale, iar la
finalizatea acestor lucrdri s-a constatat faptul ci datoritA unor note cle renun[are a rdmas o suma
considerabil6, care s-ar putea folosi la t'ealizarea unor lucrdri suplimentare legate de acest proiect,
Totodatd interesul autoritAtrii pubiice Iocale pentrupreluarein administrarea al suparfetei de
179 rnp din administrarea consiliului Judetean Harghita, este justificat qi de faptul cd pe DJ 126 in

ultima vreme s-a intensificat extrem de mult circuia!ia, iar ln apropierea $colii Generale veress, in
intel'sectarea drumurilor local Harangozo (dlum local care face parte din proiect menlionat) cu cel
judeJean DJ 126, se aflA un teren nefolosit de 547 mp, care s-ar putea transforma prin reabilitare
intrun refugiu pentru copii, ins6 o suprafafd de 179 rnp din acest teren se aflr in domeniul public al
judetului Harghita.
Pe pelioada exercitArii dreptului de administrare Consiliul Local Joseni va sigura activitatea
de intreJinere qi reparale, iarnd - var'6, a suplafelei de 179 mp conform prevederilor legale in vigoare

Sub aspectul legalitdlii proiectului de hotdrdre se impune precizarea c6 dreptul de
adninistrare se acot'dd de citre Consiliul Judelean Hafghita, in condiliile dispozi{iilor legii generale
(ar1. 866-870 din Cod Civil nr. 28712009), respectiv art. 22 din OG nr.43/1997,
FaJi de cele prezentate, prin rapoltare la precizdrile de ordin juridic ce suslin legalitatea
constituirii dreptului de administt'are, propun adoptarea p|oiectului de hotdrAre pr.ivind preluarea in
administrare al suprafegei de 179 mp, teren aferent Dj 126, de la km. 12+390 -p6nd la km.
l2+44sproprietatea publicd al Consiliului Judelean Harghita si din administrarea Consiliului
Judelean Harghita, in administlarea Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni, in forma prezentd..

,- SOM4D

Skl*o
Joseni,30.01.2020

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
PRIMARIA COMUNEI JOSENI
Cod poqtal 537130 cornuna Joseni Nr. 666.Telefon 0266-354003 Fax 037r 604 229
Nl" ar </rn n r .n.^

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotirAre privind aprobarea prelu[rii in administrare al suprafe{ei

de 179 mp.
teren aferent DJ 126, de la I<m. 12+390 -pflnd la km. 12+445
proprietatea publici al Consiliului Judefean Harghita qi din administrarea Consiliului Judetean
Harghita, in administrarea Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni

Prin proiectul de hotdrdre iniliat de dl. Prirnar al Comunei .Iosnei, se propune preluarea in
administrarea Consiliului Local Josenialsuprafelei de 179 rnp. terenaferent DJ 126, pioprietatea publicd
alj udelu lu iHarghita din administrarea Consiliulni Judelean Flarghita.
Teneiul legal la intocmirea proiectului de hotirAre il constituie:
- plevedetile art.22, alin 3 din OG nr. 4311997 privind regimul drumurilor, cu modificdrile

-

gi

completdrile ulterioare.
prevederile art. 874 din Legea nr. 28712009 privind Codul civil, cu modificdrile si completdrile
u lterioare,
prevederile I-egii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public5, cu modificirile gi
completdrile ulterioare.
art. 87 alin.(5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c qi lit, e, alin.(6) lir. a, ali'. (14), arr. 106
alin,(3), art. 129 alin.(|4'), art.297 alin.(l) lir. a, art. 298 Ei urm. - din O.U,G. nr. 5712019
privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Comunei Joseni:

linAnd cont de:
- prevederile art. 120 alin.(l) art. 121 alin. (l) 9i alin. (2) din Constitulia RomAniei, republicatd;
- prevederile art. 3 qi 4 din Carta europeaud a autonomiei locale, adoptatd la Strasbor"rrg la
octombfie 1985, ratificatd prin Legea nr.19911997;
- prevederile art. 7 alin, (2) din Codul civil;

15

ci proiectul de hotdrare privind preluareainadministrareaConsiliului Local Josenialsuprafelei de
179 tt'tp. terenaferent DJ 126, proprietatea publicd aljudeluluiHarghitad in administrarea ConsiliulLri

aprecieur

.ludeiean Harghita a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale in vigoare, drept pentru care propunem
adoptalea acestuia in forma orezenatA.

Viceprimar

'r"";P
"obV"*

3nc**l
Josen

i, 30.01 .2020

