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HOTĂRÂREA nr .50

privind însuşirea propunerilor comisiei speciale pentru întocmirea inventarului de modificare şi
completare a inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Pădureni, judeţul

Vaslui 

        Având în vedere :
- referatul de aprobare  nr. 2968 din 07.08.2020 privind însuşirea propunerilor comisiei
speciale  pentru  întocmirea  inventarului  de  modificare  şi  completare  a  inventarului
bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ;

              - prevederile art. 6 din Legea nr. 213 /1998  privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acestuia , cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  HCL  nr.41  din  27.12.2005  privind  inventarul  bunurilor  care  aparţin
domeniului public al comunei Pădureni;

- avizul Comisiei 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;
- prevederile art. 286 -288, art. 289 alin  (5) şi alin. (6) şi art. 290 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57 /2019 –privind Codul Administrativ ;

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1), alin. (2) , litera „c” ,  art. 139 alin. (1) şi (3)
litera „g” şi art. 196 alin (1) litera „a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul
administrativ

                  Consiliul Local Padureni  al comunei Pădureni, judetul Vaslui;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se însuşesc propunerile comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor

care  alcătuiesc  domeniul  public  la  comunei  Pădureni,  judeţul  Vaslui  privind  modificarea
inventarului bunurilor domeniului public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui , astfel: 

- Anexa nr 51 la H.G nr 1361 /2001  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al  comunei Pădureni, judeţul Vaslui: Secţiunea “ Bunuri imobile” se modifică
după cum urmează:

Se modifica următoarele pozitii si anume:

 STRĂZI SAT   IVĂNEŞTI    :  

a) La pozitia nr. 126 : coloana 1 va avea următorul cuprins : „1.3.7.1.” , coloana 2 va avea
urmatorul cuprins :  STRADA NR. 3  – sat  Ivăneşti  , coloana 3 va avea umătorul



cuprins:  de la    Luca v. Gheorghe  la  Tarla Vest de Sat ,  Lungime =114  M,
Lătime=3-8 M;

b) La pozitia nr. 128  : coloana 1 va avea următorul cuprins : „1.3.7.1.” , coloana 2 va
avea  urmatorul  cuprins  :  STRADA NR.  5   –  sat   Ivăneşti   ,  coloana  3  va  avea
umătorul  cuprins:   de  la   Amarandei  Vasile  la  Cimitir  ,    Lungime =108   M,
Lătime= 7 -12 M;

c) La Pozitia Nr. 132 : coloana 1 va avea următorul cuprins : „1.3.7.1.”, colana 2 va avea
următorul cuprins:  STRADA NR. 9   – sat  Ivăneşti  ,  coloana 3 va avea următorul
cuprins :  de la  Pod Centru la Cucu Toader    , Lungime = 50  M; Lăţime=13-15
M;

d) La Pozitia Nr. 134 : coloana 1 va avea următorul cuprins : „1.3.7.1.”, colana 2 va avea
următorul cuprins:  STRADA NR. 11 – sat   Ivăneşti ,  coloana 3 va avea următorul
cuprins :  de la  Cucu Toader la Ciutacu Emil , Lungime =103 M; Lăţime=11-16
M;

e) La Pozitia Nr. 147 : coloana 1 va avea următorul cuprins : „1.3.7.1.”, colana 2 va avea
următorul cuprins:  STRADA NR. 24 – sat   Ivăneşti ,  coloana 3 va avea următorul
cuprins :  de la  Zaharia Costică la Pârâu  , Lungime =85 M; Lăţime= 7-22 M;

f) La Pozitia Nr. 149 : coloana 1 va avea următorul cuprins : „1.3.7.1.”, colana 2 va avea
următorul cuprins:  STRADA NR. 26 – sat   Ivăneşti ,  coloana 3 va avea următorul
cuprins :  de la  Antohi Ioan la Pod Centru  , Lungime =78 M; Lăţime= 9-21 M;

g) La Pozitia Nr. 170 : coloana 1 va avea următorul cuprins : „1.3.7.1.”, colana 2 va avea
următorul cuprins:  STRADA NR. 47 – sat   Ivăneşti ,  coloana 3 va avea următorul
cuprins :  de la  Arhire Ioan la Moaleş Costache   , Lungime = 1281 M; Lăţime= 7-
17 M;

STRĂZI SAT  VĂLENI    :  

a)  La pozitia nr. 282 : coloana 1 va avea următorul cuprins : „1.3.7.1.” , coloana 2 va
avea urmatorul cuprins :  STRADA NR. 47 – sat  VĂLENI  , coloana 3 va avea
umătorul cuprins:  de la   Pod Radu la Airinei Gavril    Lungime =681   M,
Lătime= 9-33 M;

b)  La pozitia nr. 286 : coloana 1 va avea următorul cuprins : „1.3.7.1.” , coloana 2 va
avea urmatorul cuprins :  STRADA NR. 51 – sat  VĂLENI  , coloana 3 va avea
umătorul cuprins:  de la  Scoala Valeni la Drăghic Vasile     Lungime =287  M,
Lătime= 6-25 M;

Art.2. Bunurile înscrise în prezenta hotărâre  nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a
dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu caracter
special  privind fondul funciar,  respectiv cele care reglementează regimul juridic a imobilelor



preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 , nu sunt
grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu. 

Art.3 Evidenţa finaciar- contabilă a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Pădureni ,  judeţul Vaslui se va ţine distinct  în contabilitate conform normelor metodologice
elaborate de Minsiterul Finanţelor.
          Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei Pădureni,
judeţul Vaslui.

Art.5   Prevederile  prezentei  hotarari  vor fi  comunicate  primarului  comunei  Padureni,
Institutiei  Prefectului  Judetului  Vaslui  si  aduse  la  cunostinta  publica  prin  grija  secretarului
general al comunei Padureni.

Padureni,  7  august
2020

Preşedinte de şedinţă                                                                      
Contrasemnează
            Consilier Local                                                                      Secretar al comunei 
Pădureni,
            CIORBĂ ILIE                                                                               Munteanu Mirela

Adoptată în şedinţa din data de   7 august  2020
Cu un numar de  …..   voturi « pentru » din …….. consilieri prezenti la sedinta 


