
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANl 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării de preluare temporară, din administrarea Consiliului judeţean Prahova în 

administrarea Consiliului local al comunei Tomşani, 
a drumului judeţean DJ 146, proprietate publică a Judeţului Prahova, 

în vederea realizării obiectivului de investiţii 
,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, 

comuna Tomşani, judeţul Prahova" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 41 din 26.07.2021, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova , 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 5080 din 26.07.2021, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5081 din 26.07.2021, întocmit de administratorul public al 

comunei Tomşani, 
-Extrasele de carte funciară pentru drumul judeţean DJ 146: CF nr. 23781 tronson între DN 1 B şi CF 

Ploieşti-Buzău în suprafaţă de 19.729 mp, CF nr. 23784 tronson între CF Ploieşt-Buzău şi Părâu Valea 
Războiului în suprafaţă de 45.412 mp şi CF nr. 23780 tronson între Părâu Valea Războiului şi DN lD în 
suprafaţă de 28.614 mp, proprietate publică a Judeţului Prahova, în administrarea Consiliului judeţean 
Prahova, 

- Hotărârea nr. 38 din 16.07.2021 a Consiliului local Tomşani prin care se aprobă Documentaţia 
pentru avizarea lucrărilor de intervenţii (DALl), actualizată, pentru obiectivul ,,Execuţia de trotuare şi 
elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova", 

În vederea depunerii, de către Comuna Tomşani, a cererii de finanţare a proiectului de investiţii 
,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, 
judeţul Prahova", 

În baza prevederilor 
-art. 87, art. 108, art. 298 la 301 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
-art. 867 Ia 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
În conformitate cu prevederile art. 22, art. 22"1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 43/J 997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 129 alin. (2) litera « c », alin. (7) litera « m » şi art. 139 alin. (3), lit. « g » din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1 (1) : Se aprobă solicitarea de preluare temporară, din administrarea Consiliului judeţean 
Prahova în administrarea Consiliului local al comunei Tomşani, a drumului judeţean DJ 146, proprietate 
publică a Judeţului Prahova, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Prahova, în suprafaţă totală de 93.755 
mp, între drumul naţional DN 1B Sat Loloiasca şi drumul naţional DN 1D sat Magula. 

(2): Datele de identificare a bunului: Drum judeţean 146 : localitatea Loloiasca- CF nr. 23781 
tronson între DN 1B şi CF Ploieşti-Buzău în suprafaţă de 19.729 mp, localitatea Tomşani- CF nr. 23784 
tronson între CF Ploieşt-Buzău şi Părâu Valea Războiului în suprafaţă de 45.412 mp şi localitatea Magula -
CF nr. 23780 tronson între Părâu Valea Războiului şi DN l D  în suprafaţă de 28.614 mp, conform extraselor 
de carte funciară. 



ART. 2 ; Destinaţia bunului : preluarea temporară a drumului judeţean DJ 146 din administrarea 
Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Consiliului local al comunei Tomşani se face în vederea 
realizării obiectivului de investiţii ,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului 
judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova", finanţat prin Programul Naţional de construcţii în interes 
public sau social derulat prin Compania Naţională de Investiţii. 

ART. 3: Transmiterea/preluarea temporară a dreptului de administrare se realizează prin 
protocol încheiat între părţile interesate, în termenul prevăzut prin actul de transmitere în administrare. 

ART. 4 : Comuna Tomşani, prin Consiliul local, se obligă: 
a) să nu modifice traseul bunului şi să nu impună restriciţii de circulaţie fără acordul administratorului 

iniţial al drumului ; 
b) să respecte nonnele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; 
c) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru 

reabilitare/modernizare ; 
d) să iniţieze măsuri pentru actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, cu modificările s i  

completările ulterioare; 
e) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea amplasamentelor şi/sau acceselor 

la zona drumului; 
f) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul 

administratorului iniţial al drumului; 
g) să prezinte, odată cu propunerea de preluare a drumului, calendarul de execuţie a lucrărilor şi obligaţiile 

în vederea realizării. 

ART. 5 : Se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani, domnul Pelin Mihai-Florin, să semneze 
Protocol ul de transmitere în administrare. 

ART. 6 : Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Tomşani, 27.07.2021 

Nr. 41 
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PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
Veselu Georgia a-Alina 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 
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