
 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public 

al comunei Pietroasele, județul Buzău 

 

Consiliul Local al comunei Pietroasele, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului, înregistrat la nr.1379/14.04.2021; 

- raportul comisiei speciale de inventariere, înregistrat la nr. 1378/14.04.2021; 

- avizul secretarului general al comunei dat pe proiectul de hotărâre; 

- Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.34/1999 privind însuşirea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- anexa nr.56 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Buzău, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.49/23.08.2007 privind incadrarea unor 

drumuri aflate pe raza  comunei Pietroasele, in categoria functionala a drumurilor 

comunale;  

- H.G.nr.352/26.03.2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a 

drumurilor comunale a unor drumuri de interes local situate în judeţul Buzău; 

- Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.8/23.02.2017 privind implementarea 

proiectului “Modernizarea drumurilor de interes local in comuna Pietroasele, judetul 

Buzau”; 

-  Partea a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului 

sau a unităților administrativ-teritoriale din Codul administrativ, aprobat prin OUG 

nr.57/2019, 

 În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.g) și a art.289 din Codul administrativ,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. La Secţiunea I „Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Pietroasele se modifică poziţia nr.1, astfel: 



1. Coloana 3 ”elemente de identificare” se modifică și va avea urmatorul cuprins: 

”L=0,521 km, lpc= 5,5 m, lp=7,00 m 

Origine – km 0+000 intersectie cu DJ 203 C   (km2+850), 

Destinatie – km 0+521 , intersectie DJ 205 

Imbracaminte – asfalt, 

Acostamente – 2 x 0,75 m, 

Podet tubular cu d=800 mm, L=8m; 

Rigola carosabile la km 0+385 , L= 10 m 

Drumuri laterale amenajate : Spl=120 mp, Spc = 90 mp– 3 bucati; 

Indicatoare rutiere  - 5 bucati amplasate conform SR 1848-1/2011; 

Suprafata drumului – 6510 mp. 

2. Coloana 4 ”anul dobândirii” se modifică și va avea urmatorul cuprins:”2021”, 

3. Coloana 5 ”valoarea de inventar” se modifică și va avea urmatorul cuprins:” 

323.293,99 lei”, 

4. Coloana 6 ”situația juridica actuală” se modifică și va avea urmatorul cuprins: 

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1278/06.04.2021, Cartea 

funciară nr.25645/08.09.2020 – comuna Pietroasele”; 

Art.2. La Secţiunea I „Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Pietroasele se modifică poziţia nr.10, astfel: 

1. Coloana 3 ”elemente de identificare” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins: ”L=2,568 km, lpc= 5,5 m, lp=7,00 m 

2. Origine – km 0+000 intersectie DJ 205 cu  DJ 203 C , 

-Destinatie – km 2 + 568 

-Imbracaminte – asfalt, 

-Acostamente – 2 x 0,75 m, 

-Podete tubulare  cu d=800 mm, L=8m,– 2 bucati; 

-podet tubulat cu d=800 mm, L=5 m, - 1 bucata; 

-podete tubulare cu d=500 mm, L=5 m– 8 bucati; 

-Rigola carosabila L= 30 m 

-Drumuri laterale amenajate : Spl=520 mp, Spc = 390 mp– 13 bucati; 

- Indicatoare rutiere  - 36 bucati amplasate conform SR 1848-1/2011; 

- Parapet metalic flexibil, L=200m;  

Suprafata drumului – 15546 mp. 

3. Coloana 4 ”anul dobândirii” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:”2021”, 

4. Coloana 5 ”valoarea de inventar” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:” 2.095.033,47 lei”. 

5. Coloana 6 ”situația juridica actuală” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.1278/06.04.2021, Cartea funciară nr.25646/09.09.2020, nr. 

21399/14.07.2020, nr. 25644/07.09.2020 – comuna Pietroasele”; 

Art.3. La Secţiunea I „Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Pietroasele se modifică poziţia nr.8, astfel: 



1. Coloana 3 ”elemente de identificare” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins: ”L= 0,650 km, lpc= 4,00 m, lp=5,00 m 

2. Origine – km 0+000; 

-Destinatie – km 0 + 650 

-Imbracaminte – asfalt, 

-Acostamente – 2 x 0,50 m; 

-Podete tubulare  cu d=800 mm, L=8m, 1 bucata; 

-podet tubulat cu d=500 mm, L=10 m - 2 bucati  

-podete tubulare cu d=500 mm, L=5 m, – 1 bucata; 

-Rigola de pamant = 1255 m +25 m podete tubulare; 

- Drumuri laterale amenajate : Spl=40 mp, Spc = 30 mp – 1 bucata; 

- Indicatoare rutiere  - 13 bucati amplasate conform SR 1848-1/2011; 

- Suprafata drumului – 9007 mp. 

3. Coloana 4 ”anul dobândirii” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:”2021”, 

4. Coloana 5 ”valoarea de inventar” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:” 355.549,24 lei”, 

5. Coloana 6 ”situația juridica actuală” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.1278/06.04.2021, Cartea funciară nr.25651/22.09.2020, 

nr.25655/28.09.2020 – comuna Pietroasele”; 

Art.4. La Secţiunea I „Bunuri imobile” din HCL nr.49/23.08.2007 privind 

incadrarea unor drumuri situate pe raza comunei Pietroasele in categoria functionala a 

drumurilor comunale  se modifică poziţia nr.4, astfel: 

1. Coloana 3 ”elemente de identificare” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins: ”L= 0,880 km, lpc= 4,00 m ÷ 5,00 m, lp = 5,00 m ÷ 6,00 m 

2. Origine – km 0+000 intersectia DJ 205; 

-Destinatie – km 0 + 880 

- Imbracaminte – asfalt, 

- Acostamente – 2 x 0,50 m; 

- Podete tubulare  cu d=800 mm, L=8m, - 2 bucati; 

-podet casetat tip PS amplasat la km 0 +135 – 1 bucata;  

- podete tubulare cu d=500 mm, L=5 m, – 9 bucati; 

- santuri betonate – 1500 m; 

- Drumuri laterale amenajate : Spl=360 mp, Spc = 270 mp – 9 bucati; 

- Indicatoare rutiere  - 14 bucati amplasate conform SR 1848-1/2011; 

- Suprafata drumului – 8154 mp. 

3. Coloana 4 ”anul dobândirii” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:”2021”, 

4. Coloana 5 ”valoarea de inventar” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:” 844.167,98 lei”, 

5. Coloana 6 ”situația juridica actuală” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 



nr.1278/06.04.2021, Cartea funciară nr.22312/05.07.2017 – comuna 

Pietroasele”; 

 

Art.5. La Secţiunea I „Bunuri imobile” din HCL nr.49/23.08.2007 privind 

incadrarea unor drumuri situate pe raza comunei Pietroasele in categoria functionala a 

drumurilor comunale  se modifică poziţia nr.5, astfel: 

1. Coloana 3 ”elemente de identificare” se modifică și va avea 

urmatorul cuprins: ”L= 0,796 km, lpc= 4,00 m ÷ 5,50 m, lp = 5,00 m 

÷ 7,00 m 

2. Origine – km 0+000 intersectia DJ 205; 

-Destinatie – km 0 + 796, intersectie DJ 205; 

- Imbracaminte – asfalt, 

- Acostamente – 2 x 0,50 m; 

-Acostamente – 5 x0,75 m; 

- Podete tubulare  cu d=800 mm, L=8m, - 1 bucata; 

- podete tubulare cu d=500 mm, L=5 m, – 3 bucati; 

- santuri betonate –710  m; 

- rigola carosabila – 46 m; 

- Drumuri laterale amenajate : Spl=80 mp, Spc = 60 mp – 2 bucati; 

- Indicatoare rutiere  - 9 bucati amplasate conform SR 1848-1/2011; 

- Suprafata drumului – 7772 mp. 

3. Coloana 4 ”anul dobândirii” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:”2021”, 

4. Coloana 5 ”valoarea de inventar” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:” 549.003,77 lei”, 

5. Coloana 6 ”situația juridica actuală” se modifică și va avea 

urmatorul cuprins:Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.1278/06.04.2021, Cartea funciară nr.22313/11.07.2017 – comuna 

Pietroasele”; 

Art.6. La Secţiunea I „Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Pietroasele se modifică poziţia nr.79, astfel: 

1. Coloana 3 ”elemente de identificare” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins: ”L= 0,140 km, lpc= 4 m, lp=5,00 m 

2. Origine – km 0+000 intersectie DC 147  

3. -Destinatie – km 0 + 140 intersectie DC 254 

-Imbracaminte – asfalt, 

-Acostamente – 2 x 0,50 m, 

-Drumuri laterale amenajate : Spl= 100 mp, Spc = 80 mp– 2 bucati; 

- Indicatoare rutiere  - 1 bucata amplasate conform SR 1848-1/2011; 

Suprafata drumului – 936 mp. 

4. Coloana 4 ”anul dobândirii” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:”2021”, 



5. Coloana 5 ”valoarea de inventar” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins:” 63.378,40 lei”. 

6. Coloana 6 ”situația juridica actuală” se modifică și va avea urmatorul 

cuprins: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.1278/06.04.2021, Cartea funciară nr.25650/22.09.2020 – comuna 

Pietroasele”; 

 Art.7 Anexa la Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.34/1999 privind 

însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică conform art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.8. Secretarul general al comunei, împreună cu aparatul de specialitate al 

primarului, vor iniția demersurile procedurale pentru atestarea modificării Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele. 

           Art.9. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

 

 

Presedinte de sedinta, 

Dumitrascu Dragos Dumitru 

                                                                                                    

 

contrasemneaza                                                                                                            

                                                                                                   secretar general, 

                                                                                                    Matache Aurelia 

 

 

 

Nr.33 

Data: 29 .06.2021 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

ordinara din data de 29.06.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu un numar de 12 voturi pentru, - abtineri si - 

voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 12 consilieri prezenti la 

sedinta.                                    
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