
ROMÂNIA          
JUDEŢUL GORJ                                                  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea unor sectoare de drum județean din DJ 671 B, situate pe raza UAT – Municipiul Motru, aflate în 

domeniul public al Județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Motru, Județul Gorj 

 
Având în vedere:  
 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;  
- Raportul de specialitate comun al Direcției juridice,  dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu și 
Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj; 
-Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 
-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
-Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 
- Adresa nr. 20088 din 30.05.2022 a Primăriei Municipiului Motru, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9073 din 
30.05.2022, prin care solicită Consiliului Județean Gorj darea în administrare a unui tronson din DJ 671 B, în scopul 
modernizării prin consrtruirea unei piste pentru biciclete; 
- Procesul-verbal încheiat între reprezentanții Consiliului Județean Gorj și reprezentanții Primăriei Municipiului Motru, 
înregistrat sub nr. 9287 din 03.06.2022 la Consiliul Județean Gorj, respectiv sub nr. 20577 din 03.06.2022 la Primăria 
Municipiului Motru, privind identificarea suprafeței de teren aferentă DJ 671 B, ce va face obiectul dării în administrare 
temporară către UAT – Municipiul Motru; 
- Hotărârea Consiliului Local Motru nr. 66 din 10.06.2022 privind preluarea de la Consiliul județean Gorj și darea în 
administrare către Consiliul Local Motru pe o perioadă de 10 ani a unui tronson din DJ 671 B ce traversează intravilanul și 
extravilanul Municipiului Motru, pentru construirea unei piste de biciclete ; 

- Referatul nr. 10549 din 24.06.2022 al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 
și Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Gorj privind oportunitatea și legalitatea transmiterii unor sectoare de drum județean din DJ 671 B, 
situate pe raza UAT – Municipiul Motru, aflate în domeniul public al Județului Gorj și administrarea Consiliului Județean 
Gorj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Motru, Județul Gorj; 
- Prevederile art. 19, alin. (2), art. 22 și art. 221, alin. (3), (4) și (6) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Ordinului nr. 346/2000 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 

pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere şi reparaţii la drumurile publice; 

- Prevederile art. 867- 870 din Legea nr. 287/2009  privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. a)  și art. 298 - 301 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare temporară, pe o perioadă de 10 ani, către Consiliul Local Motru, în numele UAT 
– Municipiul Motru, a unor sectoare din drumul județean 671 B, de la km 16+828 la km 22+900, ce traversează intravilanul 
și extravilanul Municipiului Motru, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj, 
având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, în scopul modernizării, prin construirea unei piste 
pentru biciclete. 
(2) Face excepție de la darea în administrare temporară a sectoarelor prevăzute la alin. (1) partea carosabilă a amprizei, 
care rămâne în administrarea Consiliului Județean Gorj. 
Art. 2. (1) Darea în administrare temporară a sectoarelor din drumul județean 671 B, prevăzute la art.1, se va realiza prin 
contract de dare în administrare încheiat între UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și UAT – Municipiul Motru, 
prin Consiliul Local Motru.  
(2) În contractul de dare în administrare vor fi prevăzute, în sarcina Consiliului Local Motru, obligații specifice corelative 
dreptului de administrare, în conformitate cu legislația incidentă în domeniul administrării drumurilor publice. 



(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, contractul 

de dare în administrare temporară. 

Art. 3. Exercitarea efectivă a dreptului de administrare temporară de către autoritatea publică locală, asupra sectoarelor din 

drumul județean 671 B, prevăzut la art.1, se va realiza după semnarea contractului de dare în administrare temporară, pe 

bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 

Art. 4. (1) - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Gorj, împreună cu autoritatea publică locală implicată. 

(2) - Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Municipiului Motru și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
     Cosmin – Mihai Popescu                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.149  

 Adoptată în ședința din data de: 28.06.2022 
          cu un număr de ___33______ voturi 

din totalul numărului de consilieri 
 
 
 
 



 
    ANEXA  

la HCJ Gorj nr. 149 din 28.06. 2022 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale sectoarelor din drumul județean 671 B, aflat în domeniul public al Județului Gorj și administrarea Consiliului Județean 

Gorj, ce vor face obiectul dării în administrare temporară către UAT – Municipiul Motru, Județul Gorj 
 

Cod de 

clasificare  

Locul unde 

este situat 

bunul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite în 

administrare bunul 

Persoana juridică la 

care se transmite în 

administrare bunul 

Datele de identificare ale bunului 

propus spre dare în administrare 

temporară 

1.3.7. Județul Gorj,  

Municipiul Motru 

 

 

 

UAT - Județul Gorj, 

prin Consiliul 

Județean Gorj 

UAT – Municipiul 

Motru, prin Consiliul 

Local Motru 

 

 

 

Drumul județean 671 B 

Poziția nr. I.18 (Capitolul I – Drumuri 

județene, punctul 18) – Secțiunea I 

– Bunuri imobile - din Anexa nr. 1 la 

inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj 

 

Suprafața de teren (intravilan și 

extravilan) =  108.620 mp  

Lungime = 6,072 km 

Sectoare de drum județean: 

km 16+828 – km 19+518 

km 19+532 – km 20+938 

km 20+972 – km 21+108 

km 21+137 – km 21+176 

km 21+176 – km 22+900 

Numere cadastrale: 37994, 37997, 

37986, 37985, 37990, înscrise în 

Cărțile funciare nr:  37994, 37997, 

37986, 37985, 37990 ale UAT – 

Municipiul Motru 

Proprietate publică a Județului Gorj 

Notă: Se exceptează partea 

carosabilă a amprizei, care rămâne 

în administrarea Consiliului 

Județean Gorj 

 
 
 
PREŞEDINTE,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

     Cosmin – Mihai Popescu                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 


