
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 9020/24.06.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 91/24.06.2021 
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, ______________ 2021 
      
 
 
             PREŞEDINTE,                 
           Dumitru Buzatu                                                    Avizează pentru legalitate: 

                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                         Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 

                                                                 DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                                       Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                    şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
                                                        Director  executiv, 

                                                                                Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
este necesar votul majorității calificate 

http://www.cjvs.eu/


Anexa nr. 1  
la Hotărârea nr. ________ 

 
 
 

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. _______ 

 
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 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 9020 din 24.06.2021   
                         

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 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 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

 
Consiliul Județean Vaslui administrează un număr total de 52 de drumuri județene. O 

parte dintre aceste drumuri județene fac legătura cu lăcașe de cult și asigură accesul 
locuitorilor județului Vaslui și a turiștilor la acestea. 

Inițiativa unității administrativ-teritoriale Județul Vaslui este de a facilita accesul 
locuitorilor și a turiștilor către toate mănăstirile din județ, inclusiv crearea unui circuit de 
turism ecumenic în jurul acestor lăcașe de cult. 

Printre mănăstirile de pe plaiurile vasluiene se află și cea din comuna Alexandru 
Vlahuță, care are hramul „Nașterii Maicii Domnului”. Această oază de liniște adună în zilele 
de sărbătoare mii de credincioși, care se bucură de frumusețea acesteia și de liniștea ce o 
înconjoară. 

Totodată, prin existența unor parteneriate între unitățile de cult și unitățile 
educaționale din județul Vaslui, pe amplasamentul acestui edificiu bisericesc se desfășoară 
activități cultural-educative. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 155/2020 a fost solicitată transmiterea unui 
imobil din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuță în domeniul public al județului 
Vaslui, iar prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță nr. 38/2021 a fost 
aprobată trecerea acestuia în domeniul public al județului Vaslui. Imobilul face legătura 
între drumul județean DJ 245, drum județean care parte din amplul proiect „REGIUNEA 
NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI - REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM 
STRATEGIC JUDETEAN BÎRLAD–LAZA–CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și 
Mănăstirea Alexandru Vlahuță. 

Astfel, în urma primelor proceduri, ce au urmat întru totul prevederile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, este necesară încadrarea acestor imobile în categoria funcțională a 
drumurilor de interes județean, conform prevederilor din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, pentru a finaliza procedurile de includere în domeniul public al 
județului Vaslui, conform 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, este necesară 
declararea bunurilor imobile identificate în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre ca fiind de 
interes public județean. 

Starea actuală a acestui drum comunal este una necorespunzătoare, iar – pentru a 
putea fi efectuate lucrări de reabilitare și modernizare ce pot asigura un minim confort 
pentru cei care tranzitează acest drum – este necesară reîncadrarea acestuia în categoria 
funcțională a drumurilor de interes județean și declararea de interes județean a acestuia.  



Pentru accesul la unitatea de cult, atât a locuitorilor din județul nostru, cât și a celor 
din alte județe, precum și a echipajelor de intervenții în cazuri speciale (ISU, SAJ, etc.) se 
impune o infrastructură rutieră corespunzătoare cerințelor minime de siguranță rutieră. 

Toate cele amintite mai sus, justifică necesitatea și oportunitatea reîncadrării 
acestui imobil în categoria funcțională a drumurilor de interes județean și, totodată, 
declararea de interes public județean a acestuia. 
II. Impactul socio-economic:  

Nu este cazul 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 

Nu este cazul 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 

După adoptarea hotărârii, aceasta va fi înaintată Comisiei speciale de inventariere 
pentru completarea inventarului domeniului public al județului. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:  

Nu este cazul 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în  
cauză: Nu este cazul 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate : 

          Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
Comisiei speciale de inventariere, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire. 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre 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. 
 Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, elaborat 
cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, în vederea adoptării în prima ședință a consiliului județean. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Buzatu 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 9022/24.06.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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  

 
 

         În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a studiat Proiectul de hotărâre 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 și a 
constatat următoarele: 
 
a)Obiectul/domeniul reglementat: administrație publică locală/administrarea 
domeniului public și privat al județului Vaslui. 
b)Impactul financiar asupra bugetului : nu este cazul. 
c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară(ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv Partea V, 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței de Guvern nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem supunerea dezbaterii 
proiectului de hotărâre 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, în plenul Consiliului 
Județean Vaslui. 
     

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 
 
 



ROMANI A 

JUDETUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU VLAHUTA 

HOTARAREA Nr. 39/10.06.2020 

privind modificarea art.1 la Hotararea nr.38/28.05.2021 privind acceptarea transmiterii 
unui imobil din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuta in domeniul public al judetuluî 

Vaslui 

Avand in vedere: 
· referatul de aprobare al primarul comunei Alexandru Vlahuta;
- avizut favorabil at comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Alexandru Vlahuta
- nota de fundamentare compartimentului cadastru din aparatul de specialitate al
pnmarului;
· in conformitate cu prevederile :
- Hotararii Consiliului Local nr.38/28.05.2021 pnvind acceptarea transmite1ii unui imobh
d n domeniul public at comunei Alexandru Vlahuta in domeniul public al Judetului Vaslui
· Prevederile art. 59 dm Legea nr. 24/2000 , republicata, privmci normele de tehrnc5
,eg1slativa pentru elaborarea actelor nonnative.
· in temeiul d1spozitiilor art. 129, alin.{2L Ut.''d''pct."7"si art.196 alin. 11} lit"a'' din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr .57 /2019 privind Codul administrativ cu modifica rile
s1 completarile ulterioare ;

Consiliul local al COMUNEl ALEXANDRU VLAHUTA, intrunit in sedrnta extraorchnara din 
Jata de 10.06.2021. 

HOTARASTE: 

Art.I. Se aproba modificarea art.1 la Hotararea nr.38/28.05.2021 pnvind acceptarea 
transmiterii unui imobH din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuta in domeniul 
public al judetului Vaslui. care va avea urma torul continut: 

Art.1. Se aproba transmiterea unui imobil din domeniul public al comunei Alexandru 
Vlahuta in domeniul public al judetului Vaslui: Drum comunal nr. 1968. suprafd�a 
18. 180rnp lungimea de 2346 ml, latime 6, 11 ml, T =44, P=536/ 4.
Art.li.Celelalte prevederi ale Hotarani Consiliului Local nr. 38/28.05.2021 privind

acceptarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuta in 
domeniul public al judetulu1 Vaslui raman neschimbate. 

Art.III Secretarul general al comunei Alexandru Vlahuta va comunica, in termen legal 
, pn:�zenta hotarare: 

· lnstitutieî Prefectului , judetul Vaslui ;
· Primarului comunei Alexandru Vlahuta ;
- Compartimentului cadastru :-.i urbanism;
- Consiliul Judetean Vaslui ;
· Persoanelor interesate prin afisare ta sediul primariei ,





Art.3. Imobilul nu face obiectul unor cereri dE reconstituire a dreptului de 
proprietate privata sau de reconstituire, depuse in temeiul actelor normative cu caracter 
�pecia� privind fondul funciar. respectiv cele care reglementeaza regimul juridic al 
imobilelor preluate abuziv de Statul Roman in perioada 6 martie 1945·22 decembrie 1989, 
nu au fost cereri de retrocedare formulate in baza legii 247 /2005, privind reforma in 
ctomeniut proprietatii precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile 
utterioare. sunt grevate de sarcini sinu fac obiectul vreunui litigiu. 

Art.4. Secretarul comunei .Alexandru Vlahuta va comunica, in termen legal . 
prezenta hotarare: 

· lnstitutieî Prefectului ,, judetul Vaslui ;
- Plimarului comunei Alexandrn Vlahuta ;

- CompartirnE'ntuluj cadastru si urbanism; persoanelor interesate prin afisare la
s2d:ui primariei. 

?BL 
··----

--:rr



Către, 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 
JUDEŢUL VASLUI 

NESECRET 
Nr.: 8684/�..Q_\·2021 

Ex.: 1 din 2 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ 

În conformitate cu prevederile art. 255 alin. 1 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, s-a procedat ta 
verificarea legalităţii hotărârilor nr. 

37 - 38 I 2021 
')-----------------

adoptate de Consiliul local al comunei ALEXANDRU VLAHUŢĂ constatând că 
acestea au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale. 

PREFECT 

Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, cod poştal 730168,, jud. Vaslui, tel: 0235-316330, 0235-361455, fax: 0235-361398 
e-n1ail: prefectura@prefccturavaslui.ro web: https://vs.prefectura.mai.gov.ro 
























