
Expunere de motive

Odata cu dezvoltarea localitatilor din Romania au aparut situatii in care autoritatile administratiei locale 
se regasesc in imposibilitatea de a-si indeplini obligatia legala de a administra strazile si de a demara 
lucrari de intretinere a acestora datorita faptului ca unele drumuri deschise circulatiei publice’ sunt situate 
terenuri proprietate privata. Situatia este pricinuita de regimul juridic al proprietatii terenurilor pe care se 
afla drumurile deschise circulatiei publice si din analiza legislatiei din domeniu reiese ca nu exista norme 
juridice care sa ofere o competente dare in solutionarea acestor situatii.

Conform legislatiei din domeniul urbanismului, planurile de urbanism contin traseele coridoarelor de 
circulate si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean^ si 
organizarea retelei stradale^, fapt ce rezulta in atribuirea unui statut aparte unor imobile sau parti din 
imobile aflate in proprietate privata, acestea fiind reglementate cu destinatia de drum deschis circulatiei 
publice. Drept urmare, unele imobile sau parti din imobile proprietate privata devin utilizabile pentru un 
singuf scop, anume asigurarea circulatiei publice.

Pe de alta parte, legislatia specifics din domeniul finantelor publice locale prevede ca nici o cheltuiala nu 
poate fi inscrisa in bugetele locale si nici nu poate fi angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista 
baza legala pentru respectiva cheltuiala"*. Coroborat cu prevederile art. 23 din Ordonanta nr. 43 din 28 
august 1997, republicata privind regimul drumurilor, anume ca administrarea drumurilor de utilitate 
privata se face de catre definatorii acestora, rezulta faptul ca, fara o baza legala clara, autoritatile 
administratiei publice locale nu au posibilitatea de a invest! in modemizarea drumurilor deschise 
circulatiei publice aflate pe imobile sau parti din imobile proprietate privata. Jn practica, autoritatile 
administratiei publice locale pot recurge la procedura de expropriere pentru utilitate publica sau 
proprietarii imobilelor pot purcede la donarea imobilelor sau partilor din imobil, dar ambele proceduri 
sunt greoaie si uneori aproape imposibil de realizat. In consecinta s-au creat o serie de situatii in care 
zonele de dezvoltare ale localitatilor nu pot beneficia de lucrari de intretinere a carosabilului drumurilor 
deschise circulatiei publice aflate pe imobile sau parti in imobile proprietate privata.

Prezenta propunere legislativa isi propune sa creeze baza legala pentru ca autoritatile administratiei 
publice locale sa poata interveni in astfel de situatii §i sa poata derula investitii privind lucrari de utilitate 
publica pe astfel de imobile. Tinand cont de definitia data investitiilor publice prin Hotarare Guvernului 
nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- 
economice aferente obiectlvelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, anume ca se 
considers investltie publica si totalitatea cheltuielilor de investitii, initiale sau ulterioare, destinate 
realizarii de active fixe de natura proprietatii private a persoanelor fizice §i/sau juridice, inclusiv inlocuirea 
activelor fixe uzate, precum si cheltuielile ocazionate de inlocuirea acestora, care se finanteaza total sau 
partial din fondurile publice^, consideram ca este oportuna reglementarea modului in care autoritatile 
administratiei locale pot intreprinde si derula investitii in vederea imbunatatirii starii carosabilului pe 
imobile sau parti ale unor imobile reglementate cu destinatia de drum deschis circulatiei publice.

Initiator: Csoma Botond - deputat UDMR 9

• lit. a) art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimu|/lrumurilor 
^ lit. c) alin. 3 art. 46 din Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 
■’ lit. a) alin 2 art. 47 din Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului ^i urbanismul 
■' alin. 3 art. 14 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale 
^ alin. F art. 2 din Hotarare Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016
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