
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.28/2009 
privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii 
publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se desfăşoară 

pe teritoriul comunei Munteni de Jos 
 

având în vedere Hotărârea nr.9/27.02.2009 a Consiliului local al comunei Munteni de Jos prin 
care se propune reprezentanţii Consiliului local al comunei Munteni de Jos care să facă parte din 
comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor de 
realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ şi adresa nr.931 din 5 martie 2009 prin care 
solicită numirea comisiei de cercetare prealabilă pentru lucrări de interes local ; 

având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se 
propune numirea comisiei de cercetare prealabilă şi a reprezentantului consiliului judeţean în această 
comisie ; 

având în vedere dispoziţiile art.9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică şi ale art.3 din Hotărârea de Guvern nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului 
privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării 
utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local ; 

în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f) 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 ŞT E : 

 
Art.1. – Se numeşte comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării 

utilităţii publice pentru lucrările de realizare a unor obiective de învăţământ pe teritoriul comunei 
Munteni de Jos, în următoarea componenţă : 

 Preşedinte : Buzatu Dumitru, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui ; 
 Membri : Postolache Ioan, viceprimar al comunei Munteni de Jos ; 
   Popa Gheorghe, consilier în Consiliul local al comunei Munteni de Jos. 
Art.2. – Secretariatul comisiei prevăzute la art.1 se asigură de funcţionari publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui desemnaţi prin dispoziţia preşedintelui 
Consiliului judeţean Vaslui. 

                                Vaslui, 10 martie  2009  
 
 

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

                                                                                                                                  Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                            Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E 
      

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se 
desfăşoară pe teritoriul comunei Munteni de Jos 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Prin adresa nr.931 din 5 martie 2009, Primăria comunei Munteni de Jos solicită numirea 

comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor de 
realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ, după cum urmează : 

1. Scoală cu 12 săli de clasă , sat Munteni de Jos, comuna Munteni de Jos ; 
2. Bază sportivă multifuncţională cu teren de handbal tip II ; 
3. Sală sport – Şcoala generală Munteni de Jos. 
Potrivit dispoziţiilor art.8 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, declararea utilităţilor publice a acestor lucrări se face numai după efectuarea unei 
cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planul urbanistic şi de amenajare a 
teritoriului, aprobat conform legii. 

Cercetarea prealabilă, potrivit dispoziţiilor art.9 din acelaşi act normativ, pentru lucrările 
de interes local se face de către o comisie numită de consiliul judeţean. Aceasta este alcătuită din 
reprezentantul consiliului judeţean şi de reprezentanţii Consiliului local al comunei Munteni de Jos. 

Reprezentantul consiliului judeţean poate fi, potrivit dispoziţiilor art.6, lit.a) din 
Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în 
vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local, aprobat prin 
H.G. nr.583/1994, vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau directorii direcţiilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ca preşedinte al 
comisiei. În acest sens, propun să fie numit domnul Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului 
judeţean Vaslui. 

Din componenţa comisiei mai fac parte viceprimarii comunelor pe teritoriul cărora se 
desfăşoară lucrarea de utilitate publică, precum şi reprezentanţii consiliilor locale interesate în 
realizarea lucrărilor, altele decât cele pe teritoriul cărora se realizează lucrarea de utilitate publică, 
desemnaţi prin dispoziţia primarilor. 

Viceprimarul comunei Munteni de Jos este domnul Postolache Ioan iar prin Hotărârea nr.9 
din 27 februarie 2009 a fost propus să facă parte ca reprezentant al consiliului local domnul Popa 
Gheorghe, consilier local. 

Comisia care ca atribut principal efectuarea cercetării prealabile cu care ocazie va trebui să 
stabilească dacă există elemente care să justifice interesul local, avantajele economico-sociale, 
ecologice sau de orice altă natură care susţin necesitatea lucrărilor şi nu pot fi realizate pe alte căi 
decât prin expropriere, precum şi încadrarea în planul de urbanism şi de amenajare  a teritoriului, 
aprobat potrivit legii. 

Secretariatul comisiei se va asigura de funcţionari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean desemnaţi prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean. 

Comisia prevăzută în proiectul de hotărâre supus spre dezbaterea şi aprobarea 
dumneavoastră îşi va desfăşura activitatea după procedura de lucru prevăzută în Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.583/1994. 

Având în vedere considerentele menţionate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre privind 
numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a 
lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se desfăşoară pe teritoriul 
comunei Munteni de Jos, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată. 
 

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

 
 



                 R O M Â N I A 
            JUDEŢUL VASLUI 
       CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ADMINISTRATIE PUBLICĂ 

 

 
 
 

R  A  P  O  R  T 
 

la proiectul de hotărâre privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 

declarării utilităţii publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se 

desfăşoară pe teritoriul comunei Munteni de Jos 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.98 coroborat  cu art.44  din Legea  nr.215/2001 privind  

administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia 

administraţie publică, analizând proiectul de hotărâre privind numirea comisiei pentru efectuarea 

cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de 

investiţii de învăţământ care se desfăşoară pe teritoriul comunei Munteni de Jos, constată că acesta 

este elaborat cu respectarea prevederilor legale în materie. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Huideş Adriana Manuela 
 
 

 
 
 
 
 


