
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 102/2020 
privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile  

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10327 din 09.07.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate nr. 10345 din 09.07.2020 al Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale; Comisia de dezvoltare 
urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, administrarea 
domeniului public și privat de interes județean; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 208/27.11.2019 privind solicitarea 
transmiterii unui imobil din domeniul public al comunelor Roșiești și Viișoara în domeniul 
public al județului Vaslui; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Viișoara nr. 50/09.12.2019 privind 
aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Viișoara în domeniul public al 
județului Vaslui; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Roșiești nr. 21/2020 privind aprobarea 
trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Roșiești în domeniul public al județului 
Vaslui; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 85/25.06.2020 privind aprobarea 
încadrării în categoria funcțională a drumurilor de  interes județean a drumului comunal DC 
53; 

în conformitate cu art. 286 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – (1) Se declară de interes public județean bunurile imobile ale căror date de 
identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       (2) Se aprobă înscrierea imobilelor prevăzute la alin. (1) în domeniul public al 
județului Vaslui. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Economice. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 

precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 
 

Vaslui, 23 iulie 2020 
 

         PREȘEDINTE, 
                                 Dumitru Buzatu 
 
                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
                                                                       
 
               



                                                                                        Anexa 
  la Hotărârea nr. 102/2020 

 
Datele de identificare ale 

bunurilor imobile care se declară de interes public județean  

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

folosință 

Valoarea de 
inventar (lei) 

0 2 3 4 5 
1 DJ 244 F  - 0+000 – 7+870 

- DJ244 A – DJ 244 H 
- Lungime = 7,87 km 
- Suprafață = 93.299 mp 
- Nr. Cadastral 71752 UAT Viișoara, Nr. Cadastral 73642 UAT Viișoara 
- Nr. Cadastral 72242 UAT Roșiești, Nr. Cadastral 72225 UAT Roșiești, Nr. 

Cadastral 72224 UAT Roșiești. 

2020 4.481.455,42 

2 Podețe - pe DJ 244 F 
2 buc L=10m, D=1000 
3 buc L=8m, D=800 
2 buc L=7,5m, D=600 

2020 35.000 

3 Pod Pct. fermă IAS 
Pod L=12,48 m 
L = 7,24 m 
Suprafață = 90 mp 

2020 50.800 

4 Pod Pod peste râul Idrici 
L=16,38 m 
L= 10,16 m 
Suprafață = 167 mp 

2020 10.000 


