ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
HOTĂRÂREA nr. 31
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui
Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.05.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- Hotărârea Guvenului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Vaslui;
- Hotărârea Guvenului nr. 545/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Local Muntenii de Jos nr. 16 din 26.04.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Muntenii de Jos nr.216 din 17.12.2010 pentru însuşirea modificărilor şi completărilor la inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui;
În conformitate cu prevederile:
-Hotărârii Guvenului nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 şi art. 45 din Legea numărul 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. – Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, însuşit prin Hotărârea Consiliului
Local Muntenii de Jos nr.16 din 26.04.2001 şi atestat prin Hotărârea Guvenului nr. 1361/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează, după cum urmează:
a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se vor modifică următoarele poziţii, după cum urmează:
- poziţia 8, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=216 m, lățimea variază; Pleacă de la proprietatea Pâslaru Constantin,
ajunge la Ocolul Silvic; Suprafața totală=2.082 m.p. ”;
- poziţia 18, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=556 m, lățimea variază; Pleacă de la proprietatea Maxim Gică,
ajunge la proprietatea Postu Mihai; Suprafața totală=4.146 m.p. ”;

- poziţia 23, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=464 m, lățimea variază; Pleacă de la proprietatea Iordache
Constantin, ajunge la proprietatea Mihăilă Neculai; Suprafața totală=2.666 m.p. ”;
- poziţia 24, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=462 m, lățimea variază; Pleacă de la proprietatea Modoranu
Constantin, ajunge la proprietatea Codreanu Neculai; Suprafața totală=2.934 m.p. ”;
- poziţia 25, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=456 m, lățimea variază; Pleacă de la proprietatea Modoranu
Andrei, ajunge la proprietatea Bujoreanu Neculai; Suprafața totală=3.493 m.p. ”;
- poziţia 1048, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=217 m, lățimea variază; Pleacă de la proprietatea Munteanu
Maricica, ajunge la proprietatea Petrea Dumitru; Suprafața totală=1.518 m.p. ”;
- poziţia 10418, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=344 m, lățimea variază; Pleacă din DN24 (Cotae Claudiu),
ajunge în DN24 (Boitan Sandu); Suprafața totală=2.416 m.p. ”;
- poziţia 10420, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=186 m, lățimea variază; Pleacă de la proprietatea Croitoru
Eduard (canal) , ajunge la fântînă; Suprafața totală=1.204 m.p. ”;
- poziţia 10422, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=476 m, lățimea variază.; Pleacă din DN24, ajunge la
proprietatea Bordeianu Petrică; Suprafața totală=2.771 m.p. ”;
- poziţia 10424, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=320 m, lățimea variază.; Pleacă de la proprietatea Totoi Costică,
ajunge la proprietatea Oleniuc Gheorghe; Suprafața totală=2.771 m.p. ”;
- poziţia 10429, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=859 m, lățimea variază.; Pleacă din DC 30A, ajunge la
proprietatea Corniţă Valentin; Suprafața totală=7.298 m.p. ”;
- poziţia 10446, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=879 m, lățimea variază.; Pleacă din DN24, ajunge la
proprietatea Simion Laurenţiu (intresecţie cu DN24); Suprafața totală=12.035 m.p. ”;
- poziţia 10452, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=903 m, lățimea variază.; Pleacă de la proprietatea Juverdeanu
Constantin, ajunge la proprietatea Bârcă Mihai; Suprafața totală=5.155 m.p. ”;
- poziţia 10453, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=959 m, lățimea variază.; Pleacă de la proprietatea Diaconu
Laurenţiu, ajunge la proprietatea Epure Ştefan; Suprafața totală=5.168 m.p. ”;
- poziţia 10454, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=65 m, lățimea variază.; Pleacă de la proprietatea Postolache
Ioan, ajunge la proprietatea Diaconu Laurenţiu; Suprafața totală=424 m.p. ”;
- poziţia 10463, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime=80 m, lățimea variază.; Pleacă de la proprietatea Arsene
Maricel, ajunge la proprietatea Bârcă Mihai; Suprafața totală=368 m.p. ”;
- poziţia 10481, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”Stradă”; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 722 m,
lăţimea variază; Pleacă din DN24, ajunge la DE 1370; Suprafaţa totală = 6.955 m.p.”;
- poziţia 104114, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 15 m, lăţimea variază; Pe pârâul Muntenii de Jos (Râpă), la
Pătraşcu Ion (km 1+333); Suprafaţa totală = 95 m.p. ;
b) la secţiunea I ”Bunuri imobile”, după poziţia 104142 se introduc 18 (optsprezece) poziţii noi, de la poziţia nr. 104143 la poziția nr.
104160, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Hotărârea Consiliului Local Muntenii de Jos nr.16 din 26.04.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare, atestată prin Hotărârea Guvenului
nr.1361/2001, modificată şi completata prin Hotărârea Guvenului nr. 545/2011, se modifică şi se completează, conform prevederilor art. 1.
Art.3. – Se atestă apartenența imobilelor menționate la art. 1 la domeniul public al comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui și se aprobă
înscrierea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei.
Art.4. – Cu data prezentei hotărâri de revocă hotărârea Consiliului Local Muntenii de Jos cu numărul 41 din 15.11.2013.

Art.5. – Compartimentul de Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos va îndeplini
procedurile legale pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvenului nr. 1361/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. - Prezentul act administrativ se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Compartimentul de Urbanism din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos şi Consiliului Judeţean Vaslui.
Muntenii de Jos - 30.05.2019
Preşedinte şedinţă,
Consilier,
Chirica Corneliu

Contrasemnează,
Secretar,
Clapa Marius

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE JOS
Comisia specială pentru completarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al comunei Muntenii de Jos

Codul
de
Nr crt
clasifica
re

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Muntenii de Jos
Anul
dobândirii sau,
Valoarea de Situaţia juridică actuală
Denumirea bunului
Elementele de identificare
dupa caz, al
inventar
dării în
folosinţă
Stradă

104143
1.3.7.1

104144 1.3.7.1

104145 1.3.7.1

104146 1.3.7.1

Anexă la Hotărârea nr. 31/30.05.2019

Stradă

Stradă

Stradă

Sat Băcăoani; Lungime= 201 m, lățimea
variază; Pleacă de la proprietatea Fecioru
Jan, ajunge la proprietatea Ghiuru
Constantin; Suprafața totală=1.355 m.p.
Sat Mânjeşti; Lungime= 811 m, lățimea
variază; Pleacă din DC 30, ajunge la
proprietatea
Iordăchiţă
Gheorghi;
Suprafața totală=7.301 m.p.
Sat Mânjeşti; Lungime= 522 m, lățimea
variază; Pleacă din DS (Istrate Ştefan),
ajunge la DS (Gabură Mariana); Suprafața
totală=4.632 m.p.
Sat Mânjeşti; Lungime= 1072 m, lățimea
variază; Pleacă din DC 30, ajunge la DS
(Pârţu Didina); Suprafața totală=8.550
m.p.

2019

2019

2019

2019

1.355 lei

7.301 lei

4.632 lei

8.550 lei

Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
conform Hotărârii
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
conform Hotărârii
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
conform Hotărârii
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
conform Hotărârii
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019

Codul
de
Nr crt
clasifica
re

Denumirea bunului

Stradă

104147
1.3.7.1

104148 1.3.7.1

Stradă

104149 1.3.7.1

Stradă

104150 1.3.7.1

Stradă

104151 1.3.7.1

Stradă

Anul
dobândirii sau,
Valoarea de Situaţia juridică actuală
Elementele de identificare
dupa caz, al
inventar
dării în
folosinţă
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
Sat Secuia; Lungime= 1.065 m, lățimea
variază; Pleacă din DC 8A, ajunge la
conform Hotărârii
2019
16.482 lei
pădure Crasna; Suprafața totală=16.482
Consiliului Local numărul
m.p.
31/30.05.2019
Carte funciară 73939
Sat Secuia; Lungime= 80 m, lățimea
Domeniului public al
variază; Pleacă din strada 104147 , ajunge
comunei Muntenii de Jos,
la strada 104152; Suprafața totală=559
conform Hotărârii
2019
559 lei
m.p.
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Carte funciară 73940
Sat Secuia; Lungime=80 m, lățimea
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
variază; Pleacă din strada 104147 , ajunge
la strada 104152; Suprafața totală=560
conform Hotărârii
2019
560 lei
m.p.
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Carte funciară 73941
Domeniului public al
Sat Secuia; Lungime= 80 m, lățimea
147
variază; Pleacă din strada 104 , ajunge
comunei Muntenii de Jos,
conform Hotărârii
la strada 104152; Suprafața totală=560
2019
560 lei
m.p.
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Carte funciară 73942
Domeniului public al
Sat Secuia; Lungime= 80 m, lățimea
147
comunei Muntenii de Jos,
variază; Pleacă din strada 104 , ajunge
la strada 104152; Suprafața totală=561
conform Hotărârii
2019
561 lei
m.p.
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Carte funciară 73943

Codul
de
Nr crt
clasifica
re

104

Denumirea bunului

Stradă

152

1.3.7.1

104153 1.3.7.1

Stradă

104154 1.3.7.1

Stradă

104155 1.3.7.1

Stradă

104156 1.3.7.1

Stradă

Anul
dobândirii sau,
Valoarea de Situaţia juridică actuală
Elementele de identificare
dupa caz, al
inventar
dării în
folosinţă
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
Sat Secuia; Lungime= 450 m, lățimea
variază; Pleacă din strada 104147, ajunge la
conform Hotărârii
2019
4.537 lei
154
Consiliului Local numărul
strada 104 ; Suprafața totală= 4.537 m.p.
31/30.05.2019
Carte funciară 73944
Domeniului public al
Sat Secuia; Lungime= 747 m, lățimea
comunei Muntenii de Jos,
conform Hotărârii
variază; Pleacă din strada 104152, ajunge la
2019
6.919 lei
pădure Crasna; Suprafața totală= 6.919
Consiliului Local numărul
m.p.
31/30.05.2019
Carte funciară 73945
Domeniului public al
Sat Secuia; Lungime= 229 m, lățimea
comunei Muntenii de Jos,
variază; Pleacă din strada 104147, ajunge la
conform Hotărârii
proprietăţi particulare; Suprafața totală=
2019
2.352 lei
Consiliului Local numărul
2.352 m.p.
31/30.05.2019
Carte funciară 73946 şi
73947
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
Sat Secuia; Lungime= 270 m, lățimea
variază; Pleacă din strada 104154, ajunge la
conform Hotărârii
2019
2.685 lei
strada 104157; Suprafața totală= 2.685 m.p.
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Carte funciară 73948
Domeniului public al
Sat Secuia; Lungime= 268 m, lățimea
comunei Muntenii de Jos,
variază; Pleacă din strada 104154, ajunge la
conform Hotărârii
2019
2.694 lei
strada 104157; Suprafața totală= 2.694 m.p.
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Carte funciară 73949

Codul
de
Nr crt
clasifica
re

Denumirea bunului

Stradă

104157
1.3.7.1

104158 1.3.7.1

Stradă

104159 1.3.7.1

Stradă

104160 1.3.7.1

Stradă

PREŞEDINTE
Creţu Dănuţ

Anul
dobândirii sau,
Valoarea de Situaţia juridică actuală
Elementele de identificare
dupa caz, al
inventar
dării în
folosinţă
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
Sat Secuia; Lungime= 226 m, lățimea
variază; Pleacă din strada 104147, ajunge la
conform Hotărârii
strada 104158; Suprafața totală= 2.441 m.p
2019
2.441 lei Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Carte funciară 73950 şi
73951
Domeniului public al
Sat Secuia; Lungime= 433 m, lățimea
comunei Muntenii de Jos,
conform Hotărârii
variază; Pleacă din strada 104154, ajunge la
2019
4.364 lei
pădure Crasna; Suprafața totală= 4.364
Consiliului Local numărul
m.p
31/30.05.2019
Carte funciară 73952
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
Sat Secuia; Lungime= 105 m, lățimea
variază; Pleacă din strada 104158, ajunge la
conform Hotărârii
2019
1.073 lei
51
strada 104 ; Suprafața totală= 1.073 m.p
Consiliului Local numărul
31/30.05.2019
Carte funciară 73953
Domeniului public al
comunei Muntenii de Jos,
Sat Secuia; Lungime= 161 m, lățimea
variază; Pleacă din strada 104159, ajunge la
conform Hotărârii
2019
1.627 lei
proprietăţi particulare; Suprafața totală=
Consiliului Local numărul
1.627 m.p
31/30.05.2019
Carte funciară 73954
MEMBRII
1. Clapa Marius

__________________

2. Grigoraş Micşunica __________________
3. Ghiga Paraschiva
4. Bortă Marian

___________________

___________________

