
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 4264/23.03.2021 
 

PROIECT DE HOTǍRÂRE  nr. _____ 
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 al 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, ______________ 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 absolute. 

































































































ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 4264/23.03.2021         
           
                  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Judeţului Vaslui 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Consiliul Județean Vaslui are în derulare un contract de actualizare a 

documentației cadastrale pentru drumul județean DJ 243 A: Pogana (DJ 243) – Ciocani 
– Ivești – Pogonești – Tutova – Pochidia – Limită jud. Galați. Prin acest contract se 
clarifică situația juridică a acestui imobil.  

se modifică inventarul domeniului public al județului Vaslui cu elementele de 
identificare ale drumului (poziția nr. 14 din H.G. nr.1361/2001) și ale podurilor 
(pozițiile nr. 27 și 28 din H.G. nr.1361/2001) ce se regăsesc pe traseul acestui drum 
județean. Totodată, se modifică și poziția nr. 29 din inventar bunurilor care aparțin 
domeniului public al Județului Vaslui, poziție care face referire la numărul de podețe 
ce se află pe traseul acestui drum.  

În inventarul aprobat prin 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, era trecut un număr de 
77 de podețe, iar - în urma măsurătorilor efectuate de către o firmă de cadastru 
specializată - pe teren au fost confirmate doar 71 de poziții din cele 77. 

În acest moment, cadastrul existent pe drumul județean DJ 243A prevede 
intabulări doar pe partea carosabilă a acestuia (în unele cazuri doar 4 metri), nefiind 
respectate lățimile minime obligatorii aferente drumurilor de interes județean, 
conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 2 alin.(3) din această 
ordonanță, fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, 
suprastructura şi infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, 
viaductele etc.  

Există astfel unele cazuri unde, pe lângă cadastrul existent, este necesară 
înscrierea unor noi cărți funciare pentru a asigura lățimea optimă pentru drumul 
județean și pentru implementarea proiectului. Astfel, din suprafața total măsurată de 
479.983 mp, suprafața de 299.321 mp va fi intabulată sub forma unor noi cărți 
funciare, iar suprafața de 180.662 mp se regăsește în cărțile existente.  

Foarte important de menționat este faptul că acest drum județean face parte 
din proiectul de infrastructură rutieră „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului 
Vaslui”, al cărui grup țintă este format din 26.971 locuitori ai celor 9 comune 
traversate de traseul drumului strategic propus, din care: Pogana – 2.992, Ciocani – 
1.638, Ivești – 2.409, Pogonești – 1.561, Tutova – 3.311, Pochidia – 1.629, Iana – 3.870, 
Puiești –4.661, Dragomirești – 4.900, iar dintre categoriile de beneficiari menționăm: 
utilizatorii drumului strategic; agenții economici din zonă; cetățenii localităților 
deservite de drum; UAT-urile tranzitate; Consiliul județean Vaslui. 

Astfel, în vederea demarării acestei investiții fost aprobată, prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 9/2021, încheierea unui acord de parteneriat între 



Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est și Unitatea Administrativ-Teritorială 
Județul Vaslui pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru 
proiectul de infrastructură rutieră „Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului 
Vaslui”. 

 
II. Impactul socio-economic: 

Nu este cazul. 
 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 

Nu este cazul. 
 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea anexelor 
aferente Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
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 se va comunica Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și președintelui 
consiliului județean și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.  

Totodată, hotărârea adoptată se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în 
Monitorul Oficial Local. 

 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui. 
 Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
forma elaborată cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui. 

 
PREȘEDINTE, 

Dumitru Buzatu 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 4265/23.03.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui 
 

 
         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 modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind 
administrarea domeniului public și privat al județului/modificarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public 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, 
Titlul I, CAP. III, Secțiunea a 3-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui în plenul consiliului județean. 
     
 

Director executiv, 
 

Țuțuianu Mircea 
 
 
 


