
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTǍRÂREA  nr. 4/2021 

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, 25 ianuarie 2021                                                
                                                                                                     
 
                  PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 4 “abțineri” 



 


