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HOTĂRÂREA
nr.62 din data de 26 iunie 2019
privind clasificarea drumului de interes local ca drum satesc DE 2019 conform
Sentintei civile nr.23 din 22 aprilie 2019 Curtii de Apel Iași
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 1-3, art. 7 lit. f) şi art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în
categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice,
cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Având în vedere prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor municipiilor și județelor;
Având în vedere prevedereile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicate,
cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu anexa nr.12 (Completari la „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Ciortești”) la HG nr.48/2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr.1.345/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Iaşi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.142 din 27 februarie
2007
Având în vedere prevederile pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.354/2001
privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Iaşi;
luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Ciortesti, în calitatea sa de iniţiator, de
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciortesti,
precum şi de raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru administrarea domeniului public
şi privat al comunei,
In temeiul Sentintei civile nr.23 din 22 aprilie 2019 a Judecatoriei Iași, prin care obliga Consiliul
Local Ciortesti sa identifice, sa inventarieze drumul satesc DS/DE 2019 si sa adopte o hotarare de
clasificare a drumului satesc in domeniul public al Comunei Ciortesti
ţinând seama de dispoziţiile art. 10, art. 21 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), şi art.
119-124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORTEȘTI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. (1) Se aprobă încadrarea drumului de interes local DE 2019 ca drum satesc de pe raza
Comunei Ciortesti, conform Sentintei civile nr.23 din 22 aprilie 2019 a Curtii de Apel Iași, identificat in
domeniul public, in intravilanul extins conform PUG, al Comunei Ciortesti, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Dimensiunile drumului sunt cele care apar in evidentele cadastrale ale Primariei Comunei
Ciortesti si in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mentiunea că se mentine profilul
actual al drumului.

Art.2 Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/2019 privind modificarea si
completarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/1999 cu privire la „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ciortești”, respectiv, modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.39/2004 cu privire la „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciortești”,
aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.48/2007 – anexa 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Ciortești”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.48/2007 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.142 din 27 februarie 2007, cu noua poziție, conform anexei nr.1 care face parte
integrata din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către secretarul comunei Ciortești, județul Iași,
care va proceda la întocmirea documentaţiei pentru actualizarea datelor din inventarul domeniului public
al comunei Ciortești.
Art.4 Hotărârea adoptată va fi înaintată Consiliului Judeţean Iaşi în vederea centralizării şi
comunicării către Guvernul României, pentru atestarea proprietăţii publice a comunei Ciortești, județul
Iași.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ciortești, prefectului judeţului Iasi şi se aduce la cunoştinţă
publică publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariaciortești.ro.
Ciortesti, 26 iunie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Vieru Costache
 ________________________

Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 26 iunie 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” si 0 „abtinere” din numărul total de 13 consilieri prezenți

Comuna Ciortești
ÎNTOCMIREA INVENTARULUI
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIORTEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliul Local Ciortești nr.62/26.06.2019

INVENTARUL
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciortești
Secţiunea I
Bunuri imobile

Nr
crt

Cod
clasificare

Denumirea bunului

385

1.3.7.1

Drum satesc

Elemente de identificare

DE 2019 Serbesti, se gaseste in T84 si are o suprafata de 300 mp, conform
registrului cadastral
Se invecineaza la N cu intravilanul satului Serbesti (T24, T25), la V cu DE 2006, la
sud cu L 2020, iar la Est cu A 2028 (unde se inchide)
Lungimea de 300 m, latimea de 1 m

Anul
dobândirii
sau
punerii în
funcțiune

Valoare de
inventar (mii
lei)
act.2016

Situația juridică actuală

Proprietatea publică a comunei
Ciortești, în administrarea Consiliului
Local Ciortești, conform: Hotărârii
Consiliului Local Ciortești
nr.62/26.06.2019

