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Nr. 23 /21.04.2020 

                                                                                                                               PROIECT  

 

H O T Ă R Â R E 

Privind atestarea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului 

public al comunei Pietroasele, județul Buzău 

 

Primarul comunei Pietroasele, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului, înregistrat la nr.1420/21.04.2020; 

- raportul comisiei speciale de inventariere, înregistrat la nr. 

1419/21.04.2020; 

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

- punctul de vedere emis de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 

Administratiei cu nr. 171046/DPFBL-52342-07.02.2020, inregistrat la UAT 

Pietroasele la nr.570/11.02.2020 la adresa nr.5540/10.12.2019 

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

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.58/2017 privind modificarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasele, 

judetul Buzau; 

- 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; 

 În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.g) și a art.289 din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr.27/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.” Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Pietroasele, judetul Buzau, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.34/1999, cu 

modificarile si completarile ulterioare si atestat in Anexa nr.56 la Hotararea 

Guvernului nr.1348/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, 

precum si al municipiilor, raselor si comunelor din judetul Buzau, cu modificarile 



si completarile ulterioare, Sectiunea I „ Bunuri imobile”, la pozitia 294 se modifica 

Coloana 3” Elemente de identificare” care va avea urmatorul cuprins: 

- ”L=0,460 km, lpc=lp=2,75, 

Origine – km 0+000 intersectie cu DC 147  (km1+790), 

Destinatie – km 0+460 -tarlaua 76,  

Imbracaminte – asfalt, 

Acostamente – 2 x 0,375 m, 

Podet tubular cu d=500 mm, L=5m, 

Parcare la km 0+075 cu S=250 mp, 

Parcare la km 0+382 cu S=75mp, 

Rigole carosabile la km 0+165 – km 0+382 si la km 0+397 si km 0+382 – 

0+397, 

Semne de circulatie – 3 buc: 

1. Stop; 

2. Curba Periculoasa; 

3.  Panou suplimentar pentru curba deosebit de periculoasa. 

Iluminat parcări cu 6 stâlpi cu panouri fotovoltaice, 

Suprafata drumului – 2912 mp. 

- Coloana 4 ”anul dobândirii bunului 2001”; 

- Coloana 5 ”valoarea de inventar” va avea urmatorul cuprins:” 382.516,01 

lei”, 

- Coloana 6 ”situația juridica actuală” va avea urmatorul 

cuprins:”Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

juridic al drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Proces-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5408/02.12.2019, Cartea 

funciară nr.22764 – comuna Pietroasele” 

 Art.2 Persoana desemnata cu atributii de publicare in monitorul oficial local 

va asigura publicarea pe site-ul institutiei a prezentului proiect de hotarare.  

          Art.3. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din 

O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache                

 

                                                                                                                                                        

Avizat, 

                                                                                                                                        

Secretar general                                                                                                                                                                                        

Matache Aurelia 
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NR. 1420/21.04.2020 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind atestarea modificarii inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Pietroasele, județul Buzău 

 

În anexa la Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.34/30.08.1999 privind însuşirea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele, la Secțiunea I -

Bunuri imobile figurează înscris la poziția nr.294 bunul „DS 108/1 sat Pietroasa Mica”, având 

L= 0,168 Km. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele a fost 

atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1348/2001. 

In anul 2017, prin Hotararea Consiliului Local nr.58 din 29.11.2017 privind modificarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasele, judetul Buzau, a 

fost modificata pozitia nr.294, coloanele nr.3, respectiv nr.5. 

Prin H.C.L.nr.59/29.11.2017, s-a implementat proiectul „Modernizare DS 108/1, sat 

Pietroasa Mica, com.Pietroasele, judetul Buzau. 

Drumul satesc  DS108/1 in anul 2017 a fost propus a se moderniza, avand o lungime 

totala de 0,460 km, regasindu-se in Anexa nr.56 la H.G.nr.1348/27.12.2002, la pozitia nr.294. 

Drumul satesc DS 108/1 pleaca din DC 147 fiind un drum de importanta deosebita, 

deoarece este singurul drum de acces catre locul unde a fost descoperit Tezaurul „Closca cu puii 

de Aur”. 

Modernizarea acestuia s-a incadrat in „Programul national de dezvoltare rurala 2014-

2020” – AXA LEADER- SDL GAL DRUMUL VINULUI, Masura 7/6B.A fost depus proiectul 

in vederea avizarii, a fost semnat contractul de finantare, contractul de proiectare si contractul de 

executie a lucrarii. 

Platforma drumului are o latime de 3,50 m, partea carosabila de 2,75 m si acostamente de 

2x0,375 m. la care s-au montat panouri fotovoltaice si au fost amenajate doua parcari pe traseul 

drumului. 

 In anul 2019, Primaria comunei Pietroasele a intocmit cartea funciara nr.22764  pentru 

suprafata de 2912  m.p., nr. Cadastral 22764, reiesind o lungime de 460 m., in loc de  168 m, cat 

a fost precizat in momemntul inventarierii, suprafata ce nu  fost masurata la acel moment de 

experti in domeniu.  

Analizând situația de drept și de fapt a acestui teren din inventarul domeniului public 

consider ca fiind necesară modificarea poziției nr.294 din Secțiunea I a inventarului domeniului 

public. 

Având în vedere cele menționate, am elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 

supun dezbaterii și adoptării în forma prezentată. 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 
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Nr.1419/21.04.2020 

 

RAPORTUL COMISIEI SPECIALE CONSTITUITA PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI 

NR.258/26.11.2019 

 

la proiectul de hotărâre pentru atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului publical comunei Pietroasele, 

 județul Buzău 

 

Comisia speciala, constituita prin Dispozitia Primarului nr.258/2019 constata urmatoarele: 

În anexa la Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.34/30.08.1999 privind însuşirea        

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele, la Secțiunea I -

Bunuri imobile figurează înscris la poziția nr.294 bunul „DS 108/1 sat Pietroasa Mica”, având 

L= 0,168 Km. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele a fost 

atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1348/2001. 

In anul 2017, prin Hotararea Consiliului Local nr.58 din 29.11.2017 privind modificarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasele, judetul Buzau, a 

fost modificata pozitia nr.294, coloanele nr.3, respectiv nr.5. 

In urma finalizarii modernizarii drumului satesc DS 108/1 , in lungime de 460 m, drum ce 

pleaca din DC 147 fiind un drum de importanta deosebita, deoarece este singurul drum de acces 

catre locul unde a fost descoperit Tezaurul „Closca cu puii de Aur” a fost intocmit procesul 

verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu nr.5408/02.12.2019. 

S-au executat lucrari de modernizare a drumului DS 108/1, cu L=460 m, platforma 

drumului 3,50 m, latime parte carosabila 2,75 m si acostamente 2x0,375 m.Structura rutiera s-a 

executat 20 cm strat fundatie balast, 15 cm strat fundatie piatra sparta, 5 cm strat de legatura si 4 

cm strat de uzura.S-au executat acostamente consolidate in grosime de 9 cm, s-a executat un 

podet tubular cu d=500 mm, L=5m.S-au amenajat doua parcari la km. 0+075 cu S=250 mp si la 

km.0+382 cu S=75mp. 

S-au executat rigole carosabile la km. +165 – km 0+382 si la km 0+397 si km 0+382 – 

0+397.Iluminatul parcarilor s-a executat cu 6 stalpi cu panouri fotovoltaice. 

In anul 2019, Primaria comunei Pietroasele a intocmit cartea funciara nr.22764  pentru 

suprafata de 2912  m.p., nr. Cadastral 22764.  

 Având în vedere cele menţionate mai sus propunem adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată de către iniţiator.    

Comisia speciala, constituita conform dispozitiei primarului nr. 258/26.11.2019: 

Presedinte : Enache Cornel – Primarul comunei Pietroasele ____________; 



Membrii:    

 Matache Aurelia, secretarul general al UAT ,comuna Pietroasele________ ; 

           Grigore Adrian–inspector superior , la Compartimentul buget finante-

contabilitate__________; 

Priboi Dan –inspector superior  la Compartimentul   Urbanism   si amenjarea 

teritorului_______________; 

        Grapa Stefan – inspector superior la Compartimentul agricol___________; 

        Badea Adriana  –Consilier  juridic la Compartimentul juridic si resurse umane___________; 

      David Marian – referent – Compartiment administrare domeniu public si privat de interes local 

_____________;    

 

 


