ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 19.12.2018
privind aprobarea trecerii în administrea Consiliului Județean Neamț
a sectorului din DJ207A, cuprins între intersecția cu DN2 și calea ferată
Roman- Buhăiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinand expunerea de motive nr. 23139 din 17.12.2018 iniţiată de
către d-nii consilieri locali Constantin Holban și Ștefan-Grațian Iacob, precum şi
raportul de specialitate nr. 23140 din 17.12.2018 întocmit de către Direcţia
Tehnică;
Vazând avizul favorabil nr. __ din 19.12.2018 al Comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. __ din 19.12.2018 al
Comisiei juridice, precum si avizul pentru legalitate nr. _____ din 19.12.2018
dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere dispoziţiile art. 22 ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul
drumurilor, modificată și completată, precum și cele ale Legii nr. 213/1998
privind bunurilor proprietate publică, modificată și completată;
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit.
a), pct. 13, din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, al art. 91, alin. 1, lit. c), precum şi al art. 115, alin. 1, lit.
b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă trecerea în administrarea directă a Consiliului Județean
Neamț a sectorului din drumul DJ207A, cuprins între intersecția cu DN2 și calea
ferată Roman- Buhăiești.

Art. 2. Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.
Presedinte de sedință
Consilier,
Constantin HOLBAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: d-nii consilieri locali Constantin Holban și Ștefan-Grațian Iacob
Nr. 23139 din 17.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind privind trecerea în administrea
Consiliului Județean Neamț a sectorului din DJ207A, cuprins
între intersecția cu DN2 și calea ferată Roman- Buhăiești
Pe raza administrativ teritorială a municipiului Roman, se află un segment

din DJ207A, aflat în proprietatea publică a Consiliului Județean Neamț și în
administrarea Municipiului Roman.
Acest segment de drum se întinde de la intersecția cu DN2 în zona Gării,
purtând pe o parte a sa denumirea din nomenclatorul stradal strada Mihai
Viteazu și continuă după sensul giratoriu de la intersecția străzilor Mihai
Viteazu, Primăverii și Islazului, până la calea ferată Roman- Buhăiești.
Segmentul aflat în administrarea Municipiului Roman are o lungime de 4.08 km.
Pe porțiunea cuprinsă între km 0 + 000 și km 2 + 200 sunt necesare lucrări
de reabilitare de amploare.
Drumul este îmbrăcat cu asfalt, cu fundații diferite pe sectoare ale lui.
Astfel, îmbrăcămintea asfaltică a fost aplicată pe fundații de balast pe
sectoarele km 0 + 000 până la km 0 + 470 și respectiv pe km 1+ 190 până la km
2 +200, pe pavele abnorme (roci eruptive din granit) pe sectorul km 0 +470
până la km 0+ 870 și pe dale din beton de ciment pe sectorul km 0 + 870 până la
km 1 + 190.
Strada are o lățime de 10,5 m cu excepția sectorului km 1 + 750 până la
km 2 + 200, unde are o lățime de 6 m plus acostament din balast ce ar trebui
asfaltat.
Pe sectorul cu pavele abnorme (roci eruptive din granit), se impune
realizarea unui sistem rutier nou.

După aprecierile noastre, pe celelalte sectoare cu excepția supralărgirii în
zona km 1 +750 până la km 2 + 200, ar fi suficiente lucrări de refacere a
stratului de uzură cu luare de măsuri antifisură și preluarea pierderilor de profil
longitudinal și transversal.
Strada este încadrată cu trotuare și aliniamente de spații verzi, cu o lățime
de 2 m pe fiecare parte. Și trotuarele trebuie reabilitate.
Ținând seama de complexitatea lucrărilor, ce nu se încadrează în categoria
întrețineri curente, ci sunt de tip investițional, se impune ca lucrările să fie
realizate de proprietar, respectiv Consiliul Județean Neamț.
În afară de lucrările de reabilitare a drumului sunt necesare lucrări pentru
preluarea apelor pluviale în sectoarele în care canalizarea lipsește sau
funcționează deficitar, lucrări pe care Municipiul Roman se obligă să le execute.
Propunem Consiliului Local să aprobe trecerea în administrarea directă a
Consiliului Județean Neamț a sectorului de drum județean DJ207A, aflat
acualmente în administrarea Municipiului Roman, pentru efectuarea lucrărilor
de reabilitare necesare.

Consilier local,
Constantin HOLBAN

Consilier local,
Ștefan-Grațian IACOB
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Emitent: Direcția Tehnică
Nr. 23140 din 17.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind privind trecerea în administrea Consiliului
Județean Neamț a sectorului din DJ207A, cuprins între intersecția cu DN2
și calea ferată Roman- Buhăiești
Pe raza administrativ teritorială a municipiului Roman, se află un segment
din DJ 207A, aflat în proprietatea publică a Consiliului Județean Neamț și în
administrarea Municipiului Roman.
Acest segment de drum se întinde de la intersecția cu DN2 în zona Gării,
purtând pe o parte a sa denumirea din nomenclatorul stradal strada Mihai
Viteazu, continuă după sensul giratoriu de la intersecția străzilor Mihai Viteazu,
Primăverii, Islazului, până la calea ferată Roman-Buhăiești și are o lungime de
4.08 km.
Pe porțiunea cuprinsă între km 0 + 000 și km 2 + 200 sunt necesare lucrări
de reabilitare de amploare. Ținând seama de complexitatea lucrărilor, ce nu se
încadrează în categoria întrețineri curente, ci sunt de tip investițional, se impune
ca lucrările să fie realizate de proprietar, respectiv Consiliul Județean Neamț.
Având în vedere aceste aspecte este necesară trecerea în administrarea
directă a Consiliului Județean Neamț a sectorului de drum județean DJ207A,
aflat acualmente în administrarea Municipiului Roman, pentru efectuarea
lucrărilor de reabilitare necesare.
În concluzie, luând în considerare cele menționate mai sus, apreciem
proiectul ca legal și oportun.
Director tehnic,
Ing. Dan Felician IONIŢĂ

