
                                                                                                                                                                                                                                                                
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 85/2020 
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor 

de  interes județean a drumului comunal DC 53 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 8901 din 15.06.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate nr. 8903 din 15.06.2020 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; 

în conformitate cu: 
- art. 7 lit. c), art. 12 alin.(2) și art.13 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 173 alin.(3) lit.f) 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 completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes 
județean a drumului comunal DC 53, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean va întreprinde demersurile necesare actualizării anexei 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.3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
Consiliilor Locale ale comunelor Roșiești și Viișoara, precum și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Vaslui, 25 iunie 2020 
 

       PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 
 

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



 
                                                     

                                                                                                                                                           Anexa 
la Hotărârea nr. 85/2020 

 
 

DATE DE IDENTIFICARE  
ale drumului comunal propus 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 
 

DC 53 
Gara 

Roșiești 
(DJ 244 A) 
– Viișoara 
(DJ 244 H) 

UAT ROȘIEȘTI 
L= 3,007 km DC 53 0+000 3+007 

DJ 244F 

Gara 
Roșiești 

(DJ 244 A) 
– Viișoara 
(DJ 244 H) 

0+000 3+007 3,007 

2 
UAT VIIȘOARA 
L= 4,970 km DC 53 3+007 7+977 3+007 7+977 4,970 

 TOTAL 0+000 7+977 7,977 
 


