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HOTĂRÂREA nr. 10/2022
 privind propunerea de declarare a unui drum situat în extravilanul

comunei    Pădureni, judeţul Vaslui  ca bun de uz şi de interes local  

 Având în vedere:
- Referatul  Compartimentului  Agricol nr. 103 din 07.01.2022 din cadrul aparatului de

specialitate  al  primarului,  prin care se motivează în drept  și  în fapt  necesitatea  și
oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;

-  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  comunei  Pădureni   nr.  442   din  21.01.2022
privind declararea unui teren situat în  extravilanul comunei Pădureni   ca bun de uz și
de interes public local; 

- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pădureni; 
- Procesul-verbal al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al co-

munei Pădureni , înregistrat la nr. 106 /07.01.2022; 
-  Avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei  

Pădureni  ; 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor nor-

mative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republi-

cată ;
       În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.286 alin.(1) și alin.(4)
din  Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare, prevederile art. 858-865 din Legea nr. 287 /2009 privind Codul
Civil,  prevederile  art.8  si  9  din  Ordonanţa  Guvernului  României  nr,  43/1997,  privind
regimul  drumurilor,  republicată  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Ordinul  nr.
49/27.01.1998  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  proiectarea  și  realizarea
străzilor în localităţile urbane ;

         În temeiul art.139 alin.(1), alin.(3) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Ur -
genţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
       

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI



HOTĂRĂŞTE :
            
            Art.1. Se aprobă declararea noului drum  situat în extravilanul  comunei Pădureni ,
care  începe din DJ 244 C şi se intersectează cu strada 26- Str. Livezii , ca bun de uz și interes
public local, cu o valoare estimată de 160.049 lei. 
            Art.2 .Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate este prezentat în
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

           Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Pădureni, judeţul Vaslui .

           Art. 4 Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al  comunei Pădureni va fi co-
municată : Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, primarului şi compartimentului Financiar-
Contabil .

 

Pădureni, 25 ianuarie 2022

             
                                
                          Presedinte de sedinta,
                                Consilier local 
                             Popa Jănică

Contrasemneaza
                    Secretar general UAT Pădureni

                               Munteanu Mirela

Adoptata astazi   25 ianuarie 2022  în şedinţă  ordinară

Cu un numar de   …12...   voturi”pentru”, din    ....12.....  consilieri prezenti la sedinta.


