
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 89/2021 
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a 

unui imobil aparținând domeniului public al comunei Alexandru Vlahuță  
și declararea de interes public județean a acestuia  

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 9020 din 24.06.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate nr. 9022 din 24.06.2021 al Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și 

disciplină, administrație publică 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. 286 alin. (3) și art. 294 alin.(3) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 155/2020 privind solicitarea transmiterii 

unui imobil din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuță în domeniul public al 
județului Vaslui;  

- Hotărârea Consiliului Local a comunei Alexandru Vlahuță nr. 39/10.06.2021 
privind modificarea art. 1 la Hotărârea nr. 38/28.05.2020 privind acceptarea transmiterii 
unui imobil din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuță în domeniul public al 
județului Vaslui; 

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 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes 
județean a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Alexandru Vlahuță, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – (1) Se declară de interes public județean bunul imobil ale cărui date de 
identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Se aprobă înscrierea imobilului prevăzut la alin.(1) în domeniul public al 
județului Vaslui. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean care va întreprinde și 
demersurile necesare actualizării anexelor nr. 2.39 și nr. 3.39 la H.G. nr. 540/2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 



Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Comisiei speciale 
de inventariere și va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet www.cjvs.eu și în 
Monitorul Oficial Local. 

 
                                           Vaslui, 30 iunie 2021     

                                         
                                                                                                    
                   PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
               0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
 

http://www.cjvs.eu/


                                                                                                                  Anexa nr. 1  
la Hotărârea nr. 89/2021 

 
 
 

DATE DE IDENTIFICARE  
ale imobilelor propuse pentru încadrare în categoria funcțională a drumurilor de interes județean 

 

Nr. 
Crt. 

Indicativul 
drumului 
preluat  

UAT sector drum 
preluat 

Date de identificare sector 
preluat Denumirea 

drumului 
(indicativ 

nou) 

Traseul 
drumului 

Poziție km. Lungimea 
drumului 
preluat 
-km- Denumire Poziții km. origine destinație 

 
1 
 

Drum 
comunal 

UAT Alexandru 
Vlahuță DC 1968 0+000 2+346 DJ 245 F 

DJ 245 – 
Mănăstirea 
Alexandru 
Vlahuță 

0+000 2+346 2,346 

 TOTAL 0+000 2+346 2,346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr. 89/2021 

 
Datele de identificare ale 

bunurilor imobile care se declară de interes public județean  

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

folosință 

Valoarea de 
inventar (lei) 

0 2 3 4 5 
1 DJ 245 F  - 0+000 – 2+346 

- DJ 245 - Mănăstirea Alexandru Vlahuță 
- Lungime = 2,346 km 
- Suprafață = 18.180 mp 
- Număr CF 70707, 70747, 70748 UAT Alexandru Vlahuță 

2021 31.800 


