
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ǎ R Â R E A  nr. 62/2020 
privind modificarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Judeţului Vaslui  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5151 din 06.04.2020 al președintelui Consiliului

Județean Vaslui; 
- raportul nr. 5154 din 06.04.2020 al Direcției Economice din cadrul

aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate al 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. 24/1999 privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

în conformitate cu: 
- art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 173 alin.(1) lit. c), art. 286 alin.(3) și art.287 lit.b)  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 

H O T Ă R ĂŞ T E : 

Art.1. – Se însuşește de către Consiliul Judeţean Vaslui documentaţia 
cadastrală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Vaslui, 
însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 24/1999, cu modificările și 
completările ulterioare, şi atestat prin H.G. nr. 1361/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

SECȚIUNEA I - LITERA A – DRUMURI JUDEȚENE: 
- la poziția nr. 45 coloana 2 va avea următorul cuprins: DJ 248 : Limită jud.

Iaşi – Rebricea – Rateşul Cuzei – în DN 15 D (Podeni), 33+400-43+250; coloana 3 va avea 
următorul cuprins: - 33+400 - 43+250,  Limită jud. Iasi - DN 15 D, parte carosabilă : 6 m, 
acostamente : 2 x 1,0 m, clasa tehnică V, lungimea = 9,85 km, suprafață = 196.256 mp; 

SECȚIUNEA I - LITERA A, subcapitol – Poduri pe DJ: 
- la poziția nr. 97 coloana 3 va avea următorul cuprins: DJ 248, km. 34+075,

Sc = 155 mp.;
- la poziția nr. 99 coloana 3 va avea următorul cuprins: DJ 248, km. 38+180,

Sc = 219 mp.;
Art.3. – Direcția Economică va efectua demersurile necesare actualizării

inventarului domeniului public al județului, atestat prin Hotărârea Guvernului    
nr. 1361/2001, cu modificările și completările ulterioare. 



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

 
Vaslui, 13 aprilie 2020 

 
       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 
 

           Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
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la Hotărârea nr. 62/2020












































