
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTǍRÂREA  nr. 46/2021 
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al Judeţului Vaslui  
  

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 4264 din 23.03.2021 al președintelui Consiliului 
Județean Vaslui; 
 - raportul de specialitate nr. 4265 din 23.03.2021 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; Comisia de 
dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și 
turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean; 
 în conformitate cu: 

- 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; 

- art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Hotărârea 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. – Se însuşește de către Consiliul Judeţean Vaslui documentaţia cadastrală 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - 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. 14 coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 243A: DJ 243 (Pogana) – 

Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Salceni – Pochidia - Satu 
Nou – Limită judeţ Galaţi, 0+000-12+840, 12+840-32+013”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: „0+000 – 32+013, DJ 243 – Limită jud. Galați, clasă tehnică V, 
suprafață: 479.983 mp, lungimea = 32,013 km”; 

b) SECȚIUNEA I - LITERA A, subcapitol – Poduri pe DJ: 
- la poziția nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 243A, km. 3+529, 

suprafață construită C6= 174 m.p.”; 
- la poziția nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod peste râul Bârlad, pe DJ 

243A, km. 24+022, suprafață construită C1= 636 m.p., suprafață Hr= 3.932 m.p.”; 
- la poziția nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Podețe pe DJ 243A = 72 

buc”. 



Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui 
Consiliului Județean Vaslui și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui 
Consiliului Județean Vaslui, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în 
Monitorul Oficial Local. 

 
  Vaslui, 29 martie 2021      

                                           
                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
            0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”. 

 

http://www.cjvs.eu/
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