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Proiect de răspuns la petiţia d-nei Ciubuc Angelica,
Înregistrată În evidenţele Consiliului Local Botoşani su b nr. 509/19.07.2017
Urmare adresei d-nei Ciubuc Angelica. Înregistrată În evidenţele Consiliului Local
Botoşani sub nr. 509/2017. privind blocarea drumului de la "Trei Coline", cu consecinţa lipsei
accesului la proprietatea acesteia. prin prezenta, vă comunicăm următoarele:
În anul 2001. S.c. Daniroma SRL Botoşani, prin asociaţi: Andronic Dumitru şi Andronic
Dan, a vândut soţilor Ciubuc Gheorghe şi Ciubuc Angelica suprafaţa de 1710 m.p, teren
situat în mun. Botoşani, Calca Naţională nr. 243 (Contract de vânzare-cumpărare nr.
3291128.04.2001).
În anul 2002. d-na Burduja Lidia a vândut lui Ciubuc Gheorghc suprafaţa de 1570
m.p. teren situat în mun. Botoşani, Calca Naţională nr. 243, care se învecina cu DE 407. Cornea
S., Podiuc 1., Petrariu Cristea şi cu Ciubuc Gheorghc (cu prima suprafaţă cumpărată În anul
2001)
Menţionăm că cele două suprafeţe formează un trup comun. cea de-a doua suprafata
fiind situată lateral stânga În spatele primei suprafeţe de teren.
Precizăm că prima suprafaţă dc tercn proprietatc a petcntei Ciubuc Angelica arc o
deschidere la strada Calea Naţională de aproximativ 22,13 m.
Conform actelor de proprietate, petenta Ciubuc Angelica s-ar învccina cu un drum de
exploatate (DE 4(7). cc constituia "o prelungire" a actualei Aici "Trei Coline".
Potrivit art. 6 din Legea nr. 13/1974, drumurile au fost împărţite, din punct de vedere al
folosintei si al administrării, în:
a) drumuri publice. destinate satisfacerii cerinţelor de transport rutier ale Întregii economii
naţionale şi ale populaţiei şi care erau gopodărite de organele centrale sau locale ale administraţiei
de stat:
b) drumuri de exploature, destinate satisfacerii nevoilor proprii de transport ale unor
organizaţii socialiste de stat, coopcratiste, celorlalte organizaţii obşteşti sau altor persoane juridice
şi care sunt gospodărite de către organizaţiile ce le aveau în administrare sau în proprietate.
În legislatia actuală nu mai există notiunea de "drum de exploata re".
Conform art. 3 din G.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, din punct de vedere al
destinaţiei, drumurile au fost împărţite:
al drumuri publice - drumuri de utilitate publică şi/sau de interes public destinate
circulaţiei rutiere sau pietonale. in scopul satisţacerii cerinţelor generale de transport ale
economiei, ale populatiei şi de apărare a tării; acestea sunt proprietate publică şi SUIlt intreţinute
dinfonduri publice, precum şi din alte surse legal constituite;
b) drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de
transport rutier şi pietonal spre obiective economice, [orestiere, petroliere, miniere, agricole,
energetice, industriale şi alte asemenea, de acces in incinte, ca şi cele din interiorul acestora,
precum şi cele pentru organizările de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sali
juridice care le au În proprietate sau În administrare,
Conform art. 5 din 0.0. nr. 43/1997. legiuitorul a împărţit drumurile publice, din punct de
vedere funcţional ŞI administrativ-teritorial, În ordinea inportantei, în:
al drumuri de interes naţional:

b) drumuri de interes judeţean;
c) drumuri de interes local.
Prin dispoziţiile art, 8 din O.G. nr. 43/1997, s-a stabilit că drumurile de interes local
aparţin proprietăţiipublice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află.
De asemenea, potrivit pct, III. 1. al Anexei la Legea nr, 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit (pc
lângă altc bunuri) din drumurile comunale, vicinole şi străzile.
Potrivit art. 8 al. (1) Iit b.) din O.G. nr. 43/1997, drumurile vicinale sunt drumuri care
deservesc mai multe proprietăţifiind situate la limitele acestora.
Al. (2) al aceluiaşi articol prevede: clasificarea drumurilor de interes local, precum şi
clasijicarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului
local.
Noţiunea juridică de "drum public" a fost definită de legiuitor şi în art. 6 pct. 14 din OUG
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ca fiind orice cale de comunicaţie terestră,
CLi excepţia căilor ferate,
special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă
circulaţiei publice.
Potrivit prevederilor art, 8 al. (1) din Legea nr. 213/1998, trecerea bunurilor din
domeniul privat al statutul sau al unităţii administrativ-teritoriale În domeniul public al
acestora, potrivit art. 7 lit. c), se face, după caz, prin hotărăre a Guvernului, a consiliului judeţean
ori a consiliului local.
Inventarierea acestui bun În domeniu public, trebuie evidenţiată În Anexa nr. 2
privind inventarul bunurior ce aparţin domeniului public al municipiului Botoşani din II.G.
nr. 97112002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor dinjudeţul Botoşani.
Menţionăm că

fostul drum de exploata re (DE 407) nu a mai fost reclasificat conform
O.G. nr. 4311997, nefiind Înregistrat În domeniul public sau privat al municipiului Botosani,
deoarece nu a fost de uz si interes public local, declarat ca atare printr-o hotărâre a consiliului
local, în fapt. fiind doar pentru uzul proprietarilor riverani.
Fostul drum de exploatare nu mai există În fapt si nici În actuala reglementare
legislativă.

Din relatările petentei, a rezultat că proprietarii riverani au ocupat şi suprafaţa fostului DE
407 de la limita de proprietate, iar În urma unei expertize extrajudiciare a rezultat că si
petenta Ciubuc Angelica ocupă o suprafată de 318 m.p. din suprafata fostului DE 407.
Apreciem că determinarea concretă a situatiei de fapt şi de drept se poate stabili În cadrul
unui proces În care părţi litigante ar trebui săjie toţi proprietarii riverani ai fostului DE 407. gg
baza unor probe judiciare.
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