
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
H O T Ă R Â R E A  Nr.150/2007 

privind propunerea de încadrare a sectorului de drum judeţean DJ 242: Bîrlad (DN 24) – Trestiana – 
Griviţa – limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti ),  km 0+000 – 9+140, în categoria drumurilor naţionale 

 
 având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui; 
 având în vedere dispoziţiile art.13 alin (1), din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c, alin.(4), lit.(a.) şi art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată ; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic - Se aprobă propunerea de încadrare a sectorului de drum judeţean DJ 242: Bîrlad 
(DN 24) – Trestiana – Griviţa – limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti ),  km 0+000 – 9 + 140, cu o lungime 
totală de 9,140 km, în categoria funcţională a drumurilor naţionale. 

                 Vaslui, 30 noiembrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                   Contrasemnează: 
                                     Secretarul  judeţului  Vaslui 
                                 Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind propunerea de încadrare a sectorului de drum judeţean DJ 242: Bîrlad 
(DN 24) – Trestiana – Griviţa – limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti), km 0+000 – 9+140, în categoria 
funcţională a drumurilor naţionale 
  

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
Legătura rutieră optimă între municipiile reşedinţă ale judeţelor Vaslui şi Galaţi, se realizează pe 

teritoriul judeţului Vaslui pe drumul naţional DN 24: Vaslui – Crasna – Bîrlad, pe drumul judeţean DJ 
242, tronsonul: Bîrlad (DN 24) – Trestiana – Griviţa – limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti) km 0+000 – 
9+140, şi pe teritoriul judeţului Galaţi pe drumul judeţean DJ 242, tronsonul: limită judeţul Vaslui 
(Bălăbăneşti ) – Vârlezi, km 9+140 – 38+940, pe drumul judeţean DJ 261, tronsonul: Vârlezi – Cuca – 
Tuluceşti, km 0+000 – 45+800 şi pe drumul naţional DN 26 Tuluceşti – Galaţi. 

Drumul  judeţean  DJ 242, tronsonul: Bîrlad (DN 24) – Trestiana – Griviţa – limită judeţul Galaţi 
(Bălăbăneşti), km 0+000–9+140, este în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi în inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui - Anexa nr.1 la următoarea poziţie: DJ 242 – 
poziţia 8 cod de clasificare 1.3.7.2. 

Având în vedere importanţa economică şi socială a acestui traseu şi motivat de faptul că face 
legătura între judeţele Vaslui şi Galaţi, reducând distanţa dintre cele două municipii reşedinţe de judeţ de 
la 182,1 km la 149,0 km, precum şi faptul că Consiliul judeţean Galaţi a iniţiat procedura legală pentru ca 
tronsoanele de drumuri judeţene, ce fac parte din acest traseu, să fie încadrate în categoria funcţională de 
„drum naţional”, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, deoarece, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările 
ulterioare, sectorul de drum menţionat, îndeplineşte  condiţiile de a fi încadrat în categoria funcţională de 
„drum naţional”. 
Prin încadrarea ca drum naţional drumul judeţean DJ 242, tronsonul: Bîrlad (DN 24) – Trestiana – Griviţa 
– limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti), km 0+000 – 9+140, va  trece din domeniul public al judeţului Vaslui 
şi din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în domeniul public al statului şi în administrarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, excepţie face tronsonul de la km 0 
+ 000 la km. 1 + 000, tronson aflat în intravilanul municipiului Bîrlad, care este în administrarea 
Consiliului local Bîrlad şi care rămâne în continuare în administrarea acestuia, conform aceluiaşi act 
normativ. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind încadrarea prin 
Hotărâre de Guvern în categoria funcţională a drumurilor naţionale a sectorului de drum DJ 242: Bîrlad 
(DN 24) – Trestiana – Griviţa – limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti), km 0+000 – 9+140 în lungime totală 
de 9,140 km.   
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 
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