
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.3/2007 
privind transmiterea unui sector de drum aflat în domeniul public al judeţului Vaslui, din 

administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, în administrarea Consiliului local al comunei Dăneşti 
 

având în vedere adresa nr.106/16.01.2007 a Consiliului local al comunei  Dăneşti – jud.Vaslui, 
prin care solicită să i se transmită în administrare un sector din drumul judeţean   DJ 247 Limita Jud. Iaşi – 
Codăeşti – Emil Racoviţă  – Bereasa – Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca -  DN 2F (Laza) 
comuna Dăneşti, judeţul Vaslui, de la km. 41 +705 (ieşirea din satul Dăneşti) la km.43+405 (intrare în 
satul Bereasa), cu o lungime de 1,7 km, în vederea întreţinerii şi efectuării reparaţiilor pe porţiunea 
afectată de alunecările de teren; 

având în vedere dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art.104, alin. (4), lit. a), art.109, alin. (1) şi art.125, alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1- Se aprobă transmiterea unui sector de drum aflat în domeniul public al judeţului Vaslui, 
având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, din administrarea 
Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Consiliului Local Dăneşti, în vederea realizării activităţilor 
de interes local. 
 Art.2- Predarea – primirea sectorului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol, încheiat între 
părţile interesate, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri. 
 Art.3- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia tehnică a Consiliului 
Judeţean Vaslui. 

         Vaslui, 31 ianuarie 2007  
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                          Contrasemnează:                  
                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                                       Gheorghe Stoica 
 

ANEXA
la Hotărârea Nr.3/2007

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
a sectorului de drum aflat în domeniul public al judeţului Vaslui, care se transmite din 

administrarea Consiliului Judeţean Vaslui , în administrarea Consiliului local al comunei Dănesti 
 

Denumirea sectorului 
de drum 

 
 

Lungimea
totală 
(Km) 

 

Persoana juridică 
de la care 

se transmite 
sectorul de drum 

Persoana juri- 
dică  la care 
se transmite 

sect. de drum 

Nr. 
inventar

 
 

Cod de 
clasificare 

 
 

Drum judeţean  DJ 247 Limita Jud. Iaşi – Codăeşti – 
Emil Racoviţă  – Bereasa – Telejna – Zăpodeni – 
Bălteni – Bejeneşti – Sauca -  DN 2F (Laza) comuna 
Dăneşti, judeţul Vaslui, de la km. 41 +705 (ieşirea 
din satul Dăneşti) la km. 43+405 (intrare în satul 
Bereasa)  

1.7 Consiliul Judetean  
Vaslui 

Consiliul local 
al comunei 

Dănesti 
44 1.3.7.1. 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind transmiterea unui sector din drumul judeţean   DJ 247 Limita Jud. Iaşi – 
Codăeşti – Emil Racoviţă  – Bereasa – Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca -  DN 2F (Laza) 
comuna Dăneşti, judeţul Vaslui, de la km. 41 +705 (ieşirea din satul Dăneşti) la km.43+405 (intrare în 
satul Bereasa), cu o lungime de 1,7 km, din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea 
Consiliului local al comunei  Dăneşti 

  
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 
Studiile geologice efectuate pe raza judetului Vaslui arată că structura geologică şi conditiile 

fizico – geografice situează judetul Vaslui în categoria celor cu potenţial foarte ridicat de producere a 
alunecărilor de teren, posibilitatea de producere a alunecărilor de teren fiind foarte mare, iar coeficientul 
de risc cu valori cuprinse intre 0,51 si 0,80.  

Drumul judeţean DJ 247 – singurul care leagă localitatea Bereasa de centrul de comună Dăneşti - 
este foarte afectat de alunecări de teren active. Primele manifestări ale fenomenului de alunecare au avut 
loc în anul 1948, extinzându–se în timp. După ultima alunecare de teren, produsă în urmă cu 10 ani, 
drumul judeţean a fost grav afectat pe o porţiune de 205 m, făcând imposibilă circulaţia pe singurul drum 
pietruit care face legătura între centrul de comună şi satele Bereasa, Tătărăni, Boţoaia şi Rîşcani. În 
situaţia în care aceste alunecări continuă, vor fi afectate, pe lângă drumul judeţean, şi circa 20 de 
gospodării, precum şi biserica şi cimitirul care sunt situate în imediata vecinătate a zonei.  

Aşa cum reiese şi din Notificarea Administraţiei Naţionale «Apele Române» - Direcţia Apelor 
Prut – Iaşi, emisă pe baza constatărilor făcute de către specialiştii care s-au deplasat la faţa locului, 
consolidarea versanţilor adiacenţi drumului judeţean 247, în zona comunei Dănesti, necesită efectuarea 
unor lucrări de nivelare a terenului afectat de alunecări, executarea unor puţuri drenante pentru preluarea 
şi eliminarea apelor de pe versanti, stabilizarea terenului prin realizarea unei plantaţii cu puieţi de salcâm. 
Proiectul include şi refacerea porţiunii de drum judeţean afectate, în lungime de 205 m.  

Consiliul judeţean Vaslui a depus o cerere de finanţare din Fondul pentru Mediu pentru proiectul 
„Stabilizare versanţi pe DJ 247 (din DN 15 D) Zăpodeni – Dăneşti – Codăeşti - DN24, comuna Dăneşti, 
judeţul Vaslui”. Cererea a fost respinsă, datorită faptului că instituţia noastră a primit finanţare pentru 
proiectul „Stabilizare versanţi pe DJ 248A – Plopoasa - Rafaila, comuna Rafaila, Judeţul Vaslui şi 
Stabilizare versanţi pe DJ 284 Ghermăneşti – Pâhneşti – Duda – Epureni - Huşi, comuna Arsura, judeţul 
Vaslui”, iar criteriile de eligibilitate nu permit finanţarea a două proiecte pentru acelaşi solicitant. 

Având în vedere pericolul pe care îl reprezintă pentru comunitatea locală această zonă degradată, 
Consiliul local Dăneşti a analizat situaţia şi a constatat că dispune de capacitatea de a  efectua lucrările ce 
se impun pentru stabilizarea versanţilor, atât prin forţa de muncă disponibilă în baza Legii 416/2001, prin 
fonduri de la bugetul de stat, cât şi  prin solicitarea unei finanţări din Fondul pentru Mediu în cadrul  
sesiunii de proiecte  20.12.2006 – 15.02.2007.   

În acest scop, pentru a putea iniţia cererea de finanţare, precum şi pentru obţinerea avizelor 
necesare, Consiliul Local Dăneşti solicită, prin adresa nr.106/16.01.2007, transmiterea unui sector din 
drumul judetean,  DJ 247 Limita Jud. Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă  – Bereasa – Telejna – Zăpodeni – 
Bălteni – Bejeneşti – Sauca -  DN 2F (Laza) comuna Dăneşti, judeţul Vaslui, de la km. 41 + 705 (ieşirea 
din satul Dăneşti) la km 43+405 (intrare în satul Bereasa) cu o lungime de 1,7 km, din administrarea 
Consiliului Judeţean Vaslui, în administrarea Consiliului local al comunei Dăneşti. 

Faţă de considerentele menţionate, am iniţiat proiectul de hotărâre privind transmiterea 
obiectivului de mai sus din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al 
comunei Dăneşti, în vederea efectuării lucrărilor de stabilizare, pe care vă rog să îl aprobaţi în forma 
prezentată. 

 
PREŞEDINTE, 

CORNELIU BICHINEŢ 



 


