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        PROIECT DE H O T Ă R Â R E    

privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Padureni, judetul Vaslui 

 

Având în vedere : 

 - necesitatea actualizarii drumurilor si a strazilor in vederea implementarii obiectivului 

„Modernizare drum comunal DC 35, km 6+737 – km 9+683 si strazi in satul Ivanesti, comuna Padureni, 

judetul Vaslui”; 

 - expunerea de motive a primarului comunei  privind actualizarea inventarului domeniului public 

al comunei Padureni, judetul Vaslui; 

 - prevederile art.21 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile HCL nr.41 din 27.12.2005 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public 

al comunei Padureni; 

 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Padureni şi raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Padureni; 

 - H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor municipiilor si judetelor; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Consiliul Local Padureni întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 2015 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aproba actualizarea inventarului public al comunei Padureni conform Hotărârii 

Consiliului local Padureni nr.41 din 27.12.2005 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public 

al comunei Padureni după cum urmează: 

STRAZI SAT IVANESTI 

 a) nr.125/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului–strada nr.2; elemente de 

identificare Lungime – 88 m.l., latimea drumului 6-14 m si o suprafata totala de 870 m.p., de la 

Belecciu Toader la Males Costache; 

 b) nr.128/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – Strada nr.5; elemente de 

identificare Lungime– 258 m.l.,  latimea drumului 4-7 m si o suprafata totala de 476 m.p, de la 

Amarandei Vasile la cimitir; 

 c) nr.131/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.8; elemente de 

identificare Lungime – 78 m.l., latimea drumului 13-17 m si o suprafata totala de 1160 m.p., de la 

Condurache Ghe la HC 1001; 

 d) nr.133/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.10; elemente de 

identificare Lungime – 55 m.l., latimea drumului 7-10 m si o suprafata totala de 380 m.p., de la Luca 

Toma la Luca R. C-tin; 

 e) nr.134/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.11; elemente de 

identificare Lungime – 102 m.l., latimea drumului 12-14 m si o suprafata totala de 1231 m.p., de la 

Cucu Toader la Ciutacu Emil; 



 f) nr.135/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.12; elemente de 

identificare Lungime – 440 m.l., latimea drumului 8-14 m si o suprafata totala de 4814 m.p., de la 

Romascu Pena la drum cimitir; 

 g) nr.140/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.17; elemente de 

identificare Lungime – 263 m.l., latimea drumului 4-10 m si o suprafata totala de 1634 m.p., de la 

Tanase Ruxanda la Luca Aurel; 

h) nr.148/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.25; elemente de 

identificare Lungime – 75 m.l., latimea drumului 14-16 m si o suprafata totala de 1075 m.p., de la 

Pavel Gheorghe la Lazar Grigore; 

i) nr.162/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.39; elemente de 

identificare Lungime – 130 m.l., latimea drumului 9-10 m si o suprafata totala de 1252 m.p., de la 

Sirbu Marin la Males Dumitru; 

j) nr.165/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.42; elemente de 

identificare Lungime – 62 m.l., latimea drumului 3-5 m si o suprafata totala de 283 m.p., de la 

Iordachescu Enuta la Bugeac Ghe.; 

k) nr.166/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.43; elemente de 

identificare Lungime – 219 m.l., latimea drumului 7-16 m si o suprafata totala de 2455 m.p., de la 

Pavel Constantin la Lazar Grigore; 

l) nr.1/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – Drum comunal 35; elemente de 

identificare Lungime – 9670 m.l., latimea drumului 9-15 m si o suprafata totala de 127545 m.p., 

Padureni-Ivanesti. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Padureni nr.41 din 27.12.2005 privind 

inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padureni raman nemodificate. 

 Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarului comunei Padureni, 

judetul Vaslui. 
 Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei Padureni, Institutiei 

Prefectului Judetului Vaslui si aduse la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Padureni. 

Padureni, 9 martie 2016 

 

 

PRIMAR,                                                                               Proiectul este legal,  

                            Diaconu Temistocle                                                               Secretar al comunei Padureni  

                                                                                                                     Pascaru Gina 
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H O T Ă R Â R E A   N R.14 

privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Padureni, judetul Vaslui 

 

 

Având în vedere : 

 - necesitatea actualizarii drumurilor si a strazilor in vederea implementarii obiectivului 

„Modernizare drum comunal DC 35, km 6+737 – km 9+683 si strazi in satul Ivanesti, comuna Padureni, 

judetul Vaslui”; 

 - expunerea de motive a primarului comunei  privind actualizarea inventarului domeniului public 

al comunei Padureni, judetul Vaslui; 

 - prevederile art.21 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile HCL nr.41 din 27.12.2005 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public 

al comunei Padureni; 

 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Padureni şi raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Padureni; 

 - H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor municipiilor si judetelor; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Consiliul Local Padureni întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 2015 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aproba actualizarea inventarului public al comunei Padureni conform Hotărârii 

Consiliului local Padureni nr.41 din 27.12.2005 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public 

al comunei Padureni după cum urmează: 

STRAZI SAT IVANESTI 

 a) nr.125/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului–strada nr.2; elemente de 

identificare Lungime – 88 m.l., latimea drumului 6-14 m si o suprafata totala de 870 m.p., de la 

Belecciu Toader la Males Costache; 

 b) nr.128/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – Strada nr.5; elemente de 

identificare Lungime– 258 m.l.,  latimea drumului 4-7 m si o suprafata totala de 476 m.p, de la 

Amarandei Vasile la cimitir; 

 c) nr.131/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.8; elemente de 

identificare Lungime – 78 m.l., latimea drumului 13-17 m si o suprafata totala de 1160 m.p., de la 

Condurache Ghe la HC 1001; 

 d) nr.133/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.10; elemente de 

identificare Lungime – 55 m.l., latimea drumului 7-10 m si o suprafata totala de 380 m.p., de la Luca 

Toma la Luca R. C-tin; 

 e) nr.134/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.11; elemente de 

identificare Lungime – 102 m.l., latimea drumului 12-14 m si o suprafata totala de 1231 m.p., de la 

Cucu Toader la Ciutacu Emil; 



 f) nr.135/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.12; elemente de 

identificare Lungime – 440 m.l., latimea drumului 8-14 m si o suprafata totala de 4814 m.p., de la 

Romascu Pena la drum cimitir; 

 g) nr.140/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.17; elemente de 

identificare Lungime – 263 m.l., latimea drumului 4-10 m si o suprafata totala de 1634 m.p., de la 

Tanase Ruxanda la Luca Aurel; 

h) nr.148/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.25; elemente de 

identificare Lungime – 75 m.l., latimea drumului 14-16 m si o suprafata totala de 1075 m.p., de la 

Pavel Gheorghe la Lazar Grigore; 

i) nr.162/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.39; elemente de 

identificare Lungime – 130 m.l., latimea drumului 9-10 m si o suprafata totala de 1252 m.p., de la 

Sirbu Marin la Males Dumitru; 

j) nr.165/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.42; elemente de 

identificare Lungime – 62 m.l., latimea drumului 3-5 m si o suprafata totala de 283 m.p., de la 

Iordachescu Enuta la Bugeac Ghe.; 

k) nr.166/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.43; elemente de 

identificare Lungime – 219 m.l., latimea drumului 7-16 m si o suprafata totala de 2455 m.p., de la 

Pavel Constantin la Lazar Grigore; 

l) nr.1/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – Drum comunal 35; elemente de 

identificare Lungime – 9670 m.l., latimea drumului 9-15 m si o suprafata totala de 127545 m.p., 

Padureni-Ivanesti. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Padureni nr.41 din 27.12.2005 privind 

inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padureni raman nemodificate. 

 Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarului comunei Padureni, 

judetul Vaslui. 
 Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei Padureni, Institutiei 

Prefectului Judetului Vaslui si aduse la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Padureni. 

Padureni, 9 martie 2016 

 
Preşedinte de şedinţa                                                                 Avizat pentru legalitate, 

             Sandu Andrian                                                              Secretar al comunei Padureni, 

                                                                                                                  Pascaru Gina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Adoptată în şedinţa din data de 09 martie 2016 

Cu un numar de 13 voturi « pentru », 0  voturi « impotriva », 0 « abtineri 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Padureni, judetul Vaslui 

 

 

Domnilor consilieri, domnilor invitaţi, 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus. 

 Proiectul are drept scop actualizarea lungimii de drum DC 35 si a strazilor  din satul  Ivanesti asa 

cum prevede anexa nr. 4 din  Hotărârea Consiliului local Padureni nr.41 din 27.12.2005  privind inventarul 

domeniului public al comunei Padureni, judetul Vaslui. 

 Conform anexei nr.4 din HCL nr.41 din 27.12.2005, drumul communal DC 35 are o lungime de 

9670 m.l. Padureni-Ivanesti, in realitate conform ultimelor masuratori, aceste drumuri au urmatoarele 

lungimi: 

STRAZI SAT IVANESTI 

 a) nr.125/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului–strada nr.2; elemente de 

identificare Lungime – 88 m.l., latimea drumului 6-14 m si o suprafata totala de 870 m.p., de la 

Belecciu Toader la Males Costache; 

 b) nr.128/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – Strada nr.5; elemente de 

identificare Lungime– 258 m.l.,  latimea drumului 4-7 m si o suprafata totala de 476 m.p, de la 

Amarandei Vasile la cimitir; 

 c) nr.131/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.8; elemente de 

identificare Lungime – 78 m.l., latimea drumului 13-17 m si o suprafata totala de 1160 m.p., de la 

Condurache Ghe la HC 1001; 

 d) nr.133/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.10; elemente de 

identificare Lungime – 55 m.l., latimea drumului 7-10 m si o suprafata totala de 380 m.p., de la Luca 

Toma la Luca R. C-tin; 

 e) nr.134/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.11; elemente de 

identificare Lungime – 102 m.l., latimea drumului 12-14 m si o suprafata totala de 1231 m.p., de la 

Cucu Toader la Ciutacu Emil; 

 f) nr.135/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.12; elemente de 

identificare Lungime – 440 m.l., latimea drumului 8-14 m si o suprafata totala de 4814 m.p., de la 

Romascu Pena la drum cimitir; 

 g) nr.140/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.17; elemente de 

identificare Lungime – 263 m.l., latimea drumului 4-10 m si o suprafata totala de 1634 m.p., de la 

Tanase Ruxanda la Luca Aurel; 



h) nr.148/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.25; elemente de 

identificare Lungime – 75 m.l., latimea drumului 14-16 m si o suprafata totala de 1075 m.p., de la 

Pavel Gheorghe la Lazar Grigore; 

i) nr.162/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.39; elemente de 

identificare Lungime – 130 m.l., latimea drumului 9-10 m si o suprafata totala de 1252 m.p., de la 

Sirbu Marin la Males Dumitru; 

j) nr.165/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.42; elemente de 

identificare Lungime – 62 m.l., latimea drumului 3-5 m si o suprafata totala de 283 m.p., de la 

Iordachescu Enuta la Bugeac Ghe.; 

k) nr.166/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – strada nr.43; elemente de 

identificare Lungime – 219 m.l., latimea drumului 7-16 m si o suprafata totala de 2455 m.p., de la 

Pavel Constantin la Lazar Grigore; 

l) nr.1/codul de clasificare 1.3.7.1.; denumirea bunului – Drum comunal 35; elemente de 

identificare Lungime – 9670 m.l., latimea drumului 9-15 m si o suprafata totala de 127545 m.p., 

Padureni-Ivanesti. 

 

Proiectul de hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Padureni, 

judetul Vaslui, este necesar in vederea elaborarii SF „Modernizare drum comunal DC 35, km 6+737 – 

km 9+683 si strazi in satul Ivanesti, comuna Padureni, judetul Vaslui”; 

Având în vedere cele expuse şi ţinând cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotărâre  intră în 

competenţa Consiliului local, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, am iniţiat acest 

proiect de hotărâre, pe care vă rog să-l adoptaţi în forma redactată. 

 

                                                                                       PRIMAR, 

           Diaconu Temistocle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL VASLUI 
COMUNA PADURENI 
SECRETAR 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
               privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Padureni, judetul Vaslui 

 
 

 Compartimentul de resort, Urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Padureni: 

 examinând proiectul de hotărâre privind inventarului actualizarea  domeniului public al 
comunei Padureni, judeului Vaslui; 

 având în vedere: 
 - necesitatea actualizarii drumurilor si a strazilor in vederea realizarii SF la obiectivul „Modernizare 

drum comunal DC 35, km 6+737 – km 9+683 si strazi in satul Ivanesti, comuna Padureni, judetul 

Vaslui”;expunerea de motive a primarului comunei privind actualizarea inventarului domeniului public 

al comunei Padureni, judetul Vaslui; 

 - prevederile art.21 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile HCL nr.41 din 27.12.2005 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public 

al comunei Padureni; 

 - H.G.nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor municipiilor si judetelor; 

 - Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 consideră că proiectul îndeplineşte condiţiile de oportunitate precum şi de legalitate; 

prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementează domeniul de activitate, 

motiv pentru care:  

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

proiectul de hotărâre pentru a fi adoptat de Consiliul local Padureni, în forma în care a fost 

redactat. 

 
Padureni, 09 martie 2016 

 

 
                                                                  

                          Responsabil urbanism, 

                                                                                                          Mihai Gheorghe 

 

 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL VASLUI 

COMUNA PADURENI 

COMISIA DE SPECIALITATE___________________________________________________ 

  

 

AVIZ 

privind actualizarea inventarului domeniului public 

al comunei Padureni, judetul Vaslui 
 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecția mediului, servicii și comerț,  intrunita in data de 09 martie 2016 a luat în discuţie 

proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei 

Padureni, judetul Vaslui. 
 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre 

adoptare. 

 

Padureni, 09 martie 2016 

 

 
                                                                     
 

PRESEDINTE                                                                     

Pascal Costica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL VASLUI 

COMUNA PADURENI 

COMISIA DE SPECIALITATE___________________________________________________ 

  

 

AVIZ 

privind actualizarea inventarului domeniului public 

al comunei Padureni, judetul Vaslui 
 

 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecția mediului, servicii și comerț,  intrunita in data de 09 martie 2016 a luat în discuţie 

proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei 

Padureni, judetul Vaslui. 

 
AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre 

adoptare. 

 

Padureni, 09 martie 2016 

 

 
 

PREŞEDINTE     
Mihai Cornelia                                                                 

 

 
 
 
 
 
 


