
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T A R Â R E A   Nr.142/2008 
pentru modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.150/2007 privind propunerea 
de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale a sectorului de drum judeţean DJ 
242 : Bîrlad (DN 24) – Trestiana – Griviţa – limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti), km 
 0 + 000 - 9 + 140  

 
 având în vedere dispoziţiile art.9 alin.(2) şi art.12 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 având în vedere dispoziţiile art.12 şi art.13 din ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, aprobată prin Legea nr.82/1998, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 în temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.a, lit.(c) şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Consiliul judeţean Vaslui ; 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
 Articol unic – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.150/2007 privind propunerea de încadrare 
în categoria funcţională a drumurilor naţionale a sectorului de drum judeţean DJ 242 : Bîrlad (DN 24) – 
Trestiana – Griviţa – limita judeţul Galaţi (Bălăbăneşti), km 0 + 000 – 9 + 140, se modifică şi se 
completează, după cum urmează : 

1. Titlul Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.150/2007 se modifică şi va avea următorul 
conţinut : 

" Hotărârea nr.150/2007 privind transmiterea din domeniul public al judeţului Vaslui şi din 
administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Transporturilor, pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România " – SA, a 
sectorului de drum judeţean, DJ 242 : Bîrlad (DN 24) – Trestiana – Griviţa – limita judeţului Galaţi 
(Bălăbăneşti) – km 0 + 000 – 9 + 140, şi propunerea de încadrare a acestuia în categoria funcţională a 
drumurilor naţionale ". 

2. Se introduce un nou articol, art.1 cu următorul cuprins : 
" Art.1. – Se aprobă transmiterea unui sector de drum judeţean, având datele de identificare 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judeţului şi din 
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a statului şi în administrarea  
Ministerului Transporturilor, pentru " Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România" SA. 

3. Articolul unic devine articolul 2.  
                                                                     Vaslui, 29 octombrie 2008 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                    Contrasemnează : 
                                                                                                     Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                                                                                                               Gheorghe Stoica   
         



A N E X Ă 
                                                                                                                la Hotărârea nr.142/2008 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a sectorului de drum judeţean care se transmite din domeniul public al judeţului şi din administrarea 

Consiliului judeţean Vaslui, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Transporturilor, pentru : "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A."  
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.150/2007 
privind propunerea de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale a sectorului de drum 

judeţean DJ 242 : Bîrlad (DN 24) – Trestiana – Griviţa – limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti), km 0 + 000 - 
9 + 140 

 
 Prin Hotărârea nr.150/2007 a Consiliului judeţean Vaslui s-a propus încadrarea sectorului de drum 
judeţean DJ 242 : Bîrlad (DN 24) – Trestiana – Griviţa – limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti), cu o lungime 
de 9,140 km în categoria funcţională de drumuri naţionale în scopul ca acesta în continuare cu cel de pe 
teritoriul judeţului Galaţi să fie exploatate şi întreţinute de către „Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România SA”. Ori, ca să poată aloca fondurile băneşti necesare executării 
lucrărilor de întreţinere, aşa cum reiese şi din adresa nr.126/2008 a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative,  acest sector de drum public judeţean trebuie să fie trecut în proprietatea publică a statului 
şi în administrarea Ministerului Transporturilor pentru Compania sus menţionată. 
 Având în vedere importanţa economică şi socială a acestui traseu şi motivat de faptul că face 
legătura între judeţele Vaslui şi Galaţi, reducând astfel distanţa dintre cele două  municipii reşedinţă de 
judeţ, de la 182,1 km la 149,0 km, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care vă rog să-l aprobaţi în 
forma prezentată. 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 


