
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 156/2020 
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a 
unor imobile aparținând domeniului public al comunei Șuletea și declararea de interes 

public județean a acestora  
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 13310 din 02.09.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate nr. 13314 din 02.09.2020 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. 101/23.07.2020 privind solicitarea 
transmiterii unor imobile din domeniul public al comunei Șuletea  în domeniul public al 
județului Vaslui; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Șuletea nr. 54/13.08.2020 privind 
aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Viișoara în domeniul public al 
județului Vaslui; 

în conformitate cu: 
- Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- 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. - Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes 
județean a imobilelor aparținând domeniului public al comunei Șuletea, conform anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. – (1) Se declară de interes public județean bunurile imobile ale căror date 
de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
                (2) Se aprobă înscrierea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre în 
domeniul public al județului Vaslui. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean care va întreprinde și demersurile 
necesare actualizării anexelor nr. 2.39 și nr. 3.39 la H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea 
încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată 
deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean. 

Vaslui, 08 octombrie 2020 
 
         PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 
 
                                                                                       Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                Diana-Elena Ursulescu  
 

 



Anexa nr. 1  
la Hotărârea nr. 156/2020 

 
 
 

DATE DE IDENTIFICARE  
ale imobilelor propuse pentru încadrare în categoria funcțională a drumurilor de interes județean 

 

Nr. 
Crt. 

Indicativul 
drumului 
preluat  

UAT sector drum 
preluat 

Date de identificare sector 
preluat Denumirea 

drumului 
(indicativ 

nou) 

Traseul 
drumului 

Poziție km. Lungimea 
drumului 
preluat 
-km- Denumire Poziții km. origine destinație 

 
1 
 

Sector din 
drum 

comunal 
DC 154 

UAT ȘULETEA 
L= 2,643 DC 154 0+000 2+643 

DJ 244 O 

DJ 244 – 
Fedești – 

Mănăstirea 
Bujoreni 

0+000 2+643 2,643 

2 
Drum de 

exploatare 
DE 28 

UAT ȘULETEA 
L= 1,736 DE 28 0+000 1,736 0+000 1,736 1,736 

3 
Drum de 

exploatare 
DE 21 

UAT ȘULETEA 
L= 1,052 DE 21  0+000 1+052 0+000 1+052 1,052 

 TOTAL 0+000 5+431 5,431 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr. 156/2020 

 
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 O  - 0+000 – 5+431 

- DJ244 A – Fedești – Mănăstirea Bujoreni 
- Lungime = 5,431 km 
- Suprafață = 31.710 mp 
- Nr. Cadastral 70661, 71408, 71029 - UAT Șuletea 

2020 3.352.483 


