
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 661/14.01.2021 
 
 
 

PROIECT DE HOTǍRÂRE  nr. _____ 
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al Judeţului Vaslui  
  

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 661 din 14.01.2021 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 
 -  raportul de specialitate nr. 732 din 15.01.2021 al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia de 
dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, 
administrarea domeniului public și privat de interes județean; 

în conformitate cu prevederile: 
- 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; 
- Hotărârii 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 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 Ă Ş T E : 

 
Art.1. - 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: 

a) SECȚIUNEA I - LITERA A – DRUMURI JUDEȚENE: 
- la poziția nr. 4 coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.410.052,74 lei”; 
- la poziția nr. 16 coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.452.593,50 lei”; 
- la poziția nr. 28 coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.486.490,88 lei”; 
- la poziția nr. 41 coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.655.738,06 lei”; 
- la poziția nr. 51 coloana 5 va avea următorul cuprins: „48.961.075,24 lei”; 
b) SECȚIUNEA I - LITERA A, subcapitol – Poduri pe DJ: 
- la poziția nr. 149 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 

0+760”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „800.313,60 lei”; 
- la poziția nr. 150 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 

1+460”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „360.178,01 lei”; 



-  la poziția nr. 151 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 
4+650”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 410.519,32 lei”; 

-  la poziția nr. 152 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 
11+060”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „678.269,20 lei”; 

-  la poziția nr. 153 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 
16+220”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „846.786,33 lei”; 

-  la poziția nr. 154 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 
16+455”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „582.484,92 lei”; 

c) SECȚIUNEA I – BUNURI IMOBILE, CAP B – TERENURI ȘI CLĂDIRI 
- la poziția nr. 77 coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.678.858,24 lei”. 
Art.2. – 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.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, precum şi Direcţiei Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea ducerii la îndeplinire. 

 
Vaslui, ______________ 2021 

 
 
 

                     PREŞEDINTE,                 
                  Dumitru Buzatu                                      

                  Avizează pentru legalitate: 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 

                                                                 DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                                        Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 

şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
                                                       Director  executiv, 
                                                                                         Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru adoptarea prezentului proiect                
              de hotărâre este necesar                                       
              votul majorității absolute. 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 661 din 14.01.2021          
          
                  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Judeţului Vaslui 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Consiliul Județean Vaslui a recepționat în anul 2020 cinci investiții ce au avut 

drept scop reabilitarea și modernizarea drumurilor județene. 
Astfel, în luna august, a fost recepționat, prin procesul-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 12192/12.08.2020, obiectivul de investiție „Proiectare (PT+DDE) 
și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24) – 
Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km. 4+600-9+100 (4,5 km), județul Vaslui în valoare totală 
de 8.398.056,46 lei. Înainte de implementarea acestui proiect, drumul județean DJ 244I 
avea valoarea de inventar înregistrată de 4.088.434,42 lei, ulterior recepției fiind 
necesară majorarea acesteia la 12.486.490,88 lei. 

În luna noiembrie, prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor          
nr. 18822/27.11.2020, a fost recepționat obiectivul de investiție „Proiectare (PT+DDE) și 
execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246A: DN24 (Moara Domnească) – 
Ferești – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km. 1+311 – 5+834 (L= 4,523 km), județul Vaslui”. 
Înainte de recepție, valoarea de inventar a drumului era de 5.140.799,23, iar în urma 
recepției lucrării, în valoare totală de 4.514.938,83 lei, valoarea de inventar va fi 
majorată la 9.655.738,06 lei.  

În luna decembrie au fost recepționate alte trei investiții, astfel: 
• „Reabilitare și modernizare DJ 207J: DJ 207E – Bălești – Fâstâci, km. 0+000-7+310 (L= 

7,310 km), județul Vaslui” prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
nr. 20718/23.12.2020. Valoarea de inventar a drumului înainte de implementarea 
proiectului era de 530.719,28 lei, iar în urma investiției, în valoare totală de 
10.879.333,46 lei, valoarea de inventar a drumului ajunge la 11.410.052,74 lei. 

• „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24B (Huși) – Epureni – Duda – 
Pâhnești – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km. 0+000-2+650, km. 4+400-
19+400, 23+450-25+500, 25+500-27+079, L= 21,279 km, județul Vaslui, prin procesul-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 19151/03.12.2020. Față de 
6.856.011,13 lei, valoarea de inventar a crescut cu 45.783.615,51 lei, din care 
3.678.551,40 lei este valoarea actuală a celor 6 poduri de pe traseul acestui drum. 
Drept urmare, valoarea de inventar actuală a drumul județean este de  48.961.075,24 
lei. De asemenea, prin măsurătorile topografice din proiect, au fost determinate 
pozițiile exacte ale podurilor, determinându-ne astfel să modificăm și coloana nr.3, 
referitoare la elementele de identificare,  aferentă fiecărei poziții din inventar. 

• „Proiectare (PT+DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243C: 
Mărășești – Voinești, km. 0+000-5+430 (L= 5,430 km), județul Vaslui” prin procesul-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20149/16.12.2020. Valoarea de 



inventar a acestui drum județean a crescut cu 5.375.273,50 lei, ajungând în acest 
moment la 5.452.593,50 lei. 

De asemenea, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui 
a efectuat o reevaluare a bunurilor imobile pe care le au în administrare, rezultând o 
majorare a valorii de inventar la 5.678.858,24 lei. 

 
II. Impactul financiar asupra bugetului județului: Nu este cazul. 

 
III. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea anexelor 
aferente Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
IV. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: Nu 
este cazul. 

 
V. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: Nu este cazul. 
 
VI. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate : 

          Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, precum şi Direcţiei 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea 
ducerii la îndeplinire. 
VII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui. 
 Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
forma elaborată cu sprijinul Direcției Economice. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Buzatu 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 732/15.01.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Vaslui 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a studiat Proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui și a constatat următoarele: 

a)Obiectul/domeniul reglementat: administrație publică locală/modificarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui. 

b) Impactul financiar asupra bugetului : nu este cazul. 
c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară(ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv Partea V, 
Titlul I, CAP. III, Secțiunea a 3-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem supunerea dezbaterii 
proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Județului Vaslui în plenul Consiliului Județean Vaslui. 
     
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Țuțuianu Mircea Director executiv 15.01.2021  
Verificat -  -             -  
Întocmit – Atasiei Andrei consilier    15.01.2021  

 




































