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JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

HOTARARE 

privind solicitarea de trecere a drumului comunal DC 44 din domeniul public  

al judeţului Buzău în domeniul public al comunei Pietroasele 

 

 Consiliul Local al comunei Pietroasele, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare primarului comunei de inițiere a proiectului de hotărâre, 

înregistrat la nr.1772/21.05.2020; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 1771/21.05.2020; 

- adresa Consiliului Judetean cu nr.3258/24.02.2020, inregistrata la UAT Pietroasele 

la nr.738/25.02.2020; 

- procesul verbal de predare – preluare  al DC nr.44 inregistrat la Consiliul Judetean  

cu nr.10685/09.08.2016 si la UAT Pietroasele sub nr.2302/09.08.2016; 

- avizul secretarul general al comunei dat pe proiectul de hotărâre; 

- Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr.171/2016 pentru aprobarea solicitării 

Consiliului Judeţean Buzău de trecere din domeniul public al comunei Pietroasele 

în domeniul public al judeţului Buzău şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Buzău a DC 44; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pietroasele nr.50/2016 privind trecerea 

drumului comunal DC 44 din domeniul public al comunei Pietroasele si din 

administrarea Consiliului Local in domeniul public al judetului Buzau si in 

administrarea Consiliului Judetean Buzau; 

- Anexa nr.56 - Secțiunea Bunuri imobile, 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 H.G. nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale 

a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei 

publice, cu modificările și completările aduse prin H.G. nr.782/2014; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Partea a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau 

a unităților administrativ-teritoriale din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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



 În temeiul art.129 alin.(2) lit.”c”, art.139 alin.(2) și art.294 alin.(2) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă solicitarea de trecere a drumului comunal DC 44 din domeniul 

public al judeţului Buzău în domeniul public al comunei Pietroasele, identificat potrivit 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Comisia de preluare a drumului comunal DC44, este formata din: 

 1.Banica Ionel – viceprimarul comunei; 

 2.Priboi Dan – inspector Compartiment urbanism si amenajare teritoriu; 

 3.Barzoiu Lilian – consilier local.  

Art.3. Comisia stabilită la art.2, va încheia cu reprezentanţii Consiliului judeţean 

Buzău protocolul de predare-preluare a acestui drum.   

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 
 

Presedinte de sedinta, 

Filip Stefan 

 

 

 

                                          contrasemneaza    

Secretar general,                                                                                                         

                                                                                                         Matache Aurelia 

Nr.25/25.06.2020 

 

 

 
 
 
 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

ordinara din data de 25.06.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din 

numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
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Nr. 1772/21.05.2020 

 
REFERAT de APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a drumului  
comunal DC 44 din domeniul public al judeţului Buzău în domeniul public 

 al comunei Pietroasele 
 
 

Prin Hotărârea nr.171/2016 Consiliul judeţean Buzău a solicitat Consiliului local  
trecerea din domeniul public al comunei Pietroasele în domeniul public al judeţului Buzău 
şi în administrarea Consiliului Judeţean Buzău drumul comunal DC 44, în vederea 
reabilitării unui tronson în lungime de 2,5 km. Acest sector de drum are o importanță 
turistică deoarece, asigură accesul către Stațiunea Sărata Monteoru și către zona în care 
s-a descoperit Tezaurul de la Pietrosele și Termele romane, iar reabilitarea sa cu fonduri 
din bugetul județului era posibilă numai dacă acest drum se afla în domeniul public al 
județului Buzău.  

Întrucât Consiliul Local al Comunei Pietroasele nu dispunea de resurse financiare 
suficiente în bugetul local pentru reabilitarea drumului, a aprobat prin Hotărârea 
nr.50/2016 trecerea acestui drum comunal în domeniul public al județului Buzău în 
vederea reabilitării. 

Conform art.294 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, trecerea unui bun 
din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale 
de pe raza teritorială a județului respectiv se face la cererea consiliului local al comunei, 
prin hotărâre a consiliului județean. 

Motivațiile, în drept și în fapt, ale acestui demers sunt următoarele: 

- Drumul comunal - DC44 figurează înscris la poziția nr.42 din Anexa 3.10 la H.G. 
nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu 
modificările și completările aduse prin H.G. nr.782/2014; Potrivit acestui act 
normativ lungimea drumului este de 6,2 km; 

- Drumul comunal - DC44 este înscris la poziția nr.19 - Secțiunea Bunuri imobile din 

anexa nr.56 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; Modificarea (abrogarea 
poziției nr.19) adusă Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Pietroasele prin Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.51/2016 nu a 



fost atestată prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Legii nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică; 

- Trecerea drumului DC44 în domeniul public al județului Buzău, în anul 2016, s-a 
aprobat în vederea reabilitării tronsonului de 2,5 km deoarece, realizarea lucrărilor 
cu fonduri din bugetul local nu era posibilă; 

- Drumul comunal - DC44 nu îndeplinește criteriile pentru a putea fi clasificat ca 
drum județean, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
În consecință, am elaborat un proiect de hotărâre prin care solicităm Consiliului 

Județean Buzău revenirea drumului DC44 in domeniul public al comunei Pietroasele. 
 

 

 

 

PRIMAR, 
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Nr. 1771/21.05.2020 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a drumului  

comunal DC 44 din domeniul public al judeţului Buzău în domeniul public 
 al comunei Pietroasele 

 

Subsemnatii Banica Ionel, viceprimarul comunei si Priboi Dan, inspector in cadrul 

compartimentului urbanism si amenajare teritoriu, am  constatat următoarele: 

- Drumul comunal - DC44 figurează înscris la poziția nr.42 din Anexa 3.10 la H.G. 

nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu 

modificările și completările aduse prin H.G. nr.782/2014;  

- În prezent, drumul comunal - DC44 este înscris la poziția nr.19 - Secțiunea Bunuri 

imobile din anexa nr.56 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;  

- Potrivit art.294 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ”trecerea unui bun 

din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități administrativ-

teritoriale de pe raza teritorială a județului respectiv se face la cererea consiliului 

local al comunei, prin hotărâre a consiliului județean.”  

Drept urmare, pentru preluarea drumului mai sus mentionat se va  constitui o comisie 

formata din reprezentanti ai Primariei si Consiliului Local. 

În consecință,  propunem initierea unui proiect de hotărâre privind trecerea drumului  

comunal DC 44 din domeniul public al judeţului Buzău în domeniul public al comunei Pietroasele. 

 
Viceprimar,        Inspector urbanism, 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
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NR._____DIN 25.06.2020 

 

 

 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(3) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a drumului  

comunal DC 44 din domeniul public al judeţului Buzău în domeniul public 

 al comunei Pietroasele 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in sedinta 

comisiei pe domenii din data de 25.06.2020, a analizat  proiectul de hotarare  la 

proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a drumului comunal DC 44 din 

domeniul public al judeţului Buzău în domeniul public al comunei Pietroasele, il 

avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinara din 

data de 25.06.2020. 

 

COMISIA:  

 

    1.Banica Ionel  - presedinte…………………............................ 

    2. Dumitrascu Dragos Dumitru - secretar ………………....... 

    3.Zaplaic Virgil- membru …………………….......................... 

    4.Mihaiu Ion - membru…………………................................. 

     5.Filip Stefan -membru……….................................................                                                           

 

 

 
 


