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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 774
din 1 iulie 2008

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. 1
din Codul de procedură penală
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alin. (11) din Constituție, întrucât, în caz de deces al inculpatului,
nu conferă moștenitorilor acestuia dreptul de a cere continuarea
procesului penal în vederea stabilirii nevinovăției inculpatului.
Arată că, din moment ce moștenitorii condamnatului decedat au
dreptul să ceară revizuirea hotărârii judecătorești definitive de
condamnare, iar instanța, în cazul admiterii în principiu a cererii
de revizuire, este obligată, potrivit art. 403 alin. 4 din Codul de
procedură penală, să facă aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. 2 și 3
din Codul de procedură penală, cu atât mai mult ar trebui ca
moștenitorii să aibă dreptul de a cere continuarea procesului
penal atunci când inculpatul decedează în cursul judecării
cauzei în fond sau în căile ordinare de atac.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de
sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale
Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și
exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este
neîntemeiată. Arată că moștenitorii inculpatului nu au un interes
legitim pentru a solicita continuarea procesului penal, întrucât, în
cazul decesului inculpatului anterior pronunțării unei hotărâri
definitive de condamnare, procesul penal încetează fără
stabilirea vinovăției, operând astfel, în continuare, principiul
constituțional al prezumției de nevinovăție. Consideră că
existența faptei ilicite, identitatea autorului și vinovăția acestuia,
aspecte care se cercetează în cursul acțiunii civile și care îi
interesează pe moștenitorii inculpatului, nu au nicio legătură cu
stabilirea ilicitului penal și a vinovăției penale.
Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile art. 13 din
Codul de procedură penală sunt constituționale. Consideră că
autorii excepției nu critică textul de lege pentru ceea ce conține,
ci pentru ceea ce nu prevede, respectiv posibilitatea succesorilor
inculpatului de a cere continuarea procesului penal, urmărind
completarea textului în acest sens. Potrivit competenței sale,
însă, astfel cum este ea prevăzută în art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, Curtea Constituțională nu poate modifica sau
completa prevederea legală supusă controlului, ci se poate
pronunța numai asupra înțelesului ei contrar Constituției.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
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Ioan Vida
— președinte
Nicolae Cochinescu
— judecător
Aspazia Cojocaru
— judecător
Acsinte Gaspar
— judecător
Petre Ninosu
— judecător
Ion Predescu
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Tudorel Toader
— judecător
Augustin Zegrean
— judecător
Iuliana Nedelcu
— procuror
Oana Cristina Puică
— magistrat-asistent
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 13 din Codul de procedură penală, excepție
ridicată de Mihaela Stamate, Mark Oliver Stamate și Edward
Stamate în Dosarul nr. 1.800/111/2007 al Tribunalului Bihor —
Secția penală.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Cauza se află în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind
neîntemeiată.
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având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 26 noiembrie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 1.800/111/2007, Tribunalul Bihor — Secția penală a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Codul de
procedură penală.
Excepția a fost ridicată de Mihaela Stamate, Mark Oliver
Stamate și Edward Stamate cu ocazia soluționării unei cauze
penale.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii
acesteia susțin că textul de lege criticat încalcă accesul liber la
justiție și prezumția de nevinovăție, în măsura în care nu permite
ca, în caz de deces al inculpatului, pe de o parte, instanța să
procedeze din oficiu, iar, pe de altă parte, moștenitorii să opteze
pentru continuarea procesului penal, în scopul verificării
incidenței vreunuia dintre cazurile prevăzute de art. 10 lit.a)—e)
din Codul de procedură penală. Arată că prevederile art. 13 din
Codul de procedură penală au fost instituite tocmai pentru a
asigura inculpatului posibilitatea de a beneficia în mod real de
prezumția de nevinovăție. Or, în cazul decesului acestuia,
moștenitorii au, la rândul lor, interesul de a curăța memoria
antecesorului lor trimis în judecată, cu atât mai mult cu cât
constatarea inexistenței faptei sau a săvârșirii acesteia de către
alte persoane, spre exemplu, ar avea influență directă și cu
privire la modul de soluționare a laturii civile a procesului penal.
De asemenea, consideră că nu este lipsit de importanță faptul
că moștenitorii condamnatului decedat au posibilitatea de a
solicita revizuirea hotărârii judecătorești definitive de
condamnare.
Tribunalul Bihor — Secția penală apreciază că textul de
lege criticat încalcă prevederile art. 21 alin. (1) și ale art. 23

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și
dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională este competentă, potrivit prevederilor
art. 146 lit.d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de
neconstituționalitate cu care a fost sesizată.
Potrivit încheierii de sesizare a Curții, obiectul excepției de
neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 13 din Codul de
procedură penală. Însă, din examinarea concluziilor scrise
depuse în motivarea excepției, reiese că, în realitate, critica de
neconstituționalitate privește doar dispozițiile art. 13 alin. 1 din
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Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate textului de lege criticat, în sensul reglementării posibilității ca, în
acestea prin Legea nr. 281/2003, publicată în Monitorul Oficial caz de deces al inculpatului, pe de o parte, instanța să
al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, având următorul procedeze din oficiu, iar, pe de altă parte, moștenitorii să opteze
cuprins: „În caz de amnistie, prescripție sau retragere a plângerii
prealabile, precum și în cazul existenței unei cauze de pentru continuarea procesului penal, în scopul verificării
nepedepsire, învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea incidenței vreunuia dintre cazurile prevăzute de art. 10 lit. a)—e)
procesului penal.”
din Codul de procedură penală. O asemenea solicitare nu intră
În opinia autorilor excepției, dispozițiile de lege criticate însă în competența de soluționare a Curții Constituționale, care,
încalcă prevederile constituționale ale art. 21 alin. (1) privind potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunță numai
accesul liber la justiție și ale art. 23 alin. (11) referitoare la
asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost
prezumția de nevinovăție.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse
constată că autorii acesteia solicită, în realitate, completarea controlului.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit.d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

ce

În numele legii
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Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. 1 din Codul de procedură penală,
excepție ridicată de Mihaela Stamate, Mark Oliver Stamate și Edward Stamate în Dosarul nr. 1.800/111/2007 al Tribunalului Bihor —
Secția penală.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 1 iulie 2008.

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puică
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PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
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D E C I Z I A Nr. 832
din 8 iulie 2008

ex

cl

us

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 120 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
nr. 1.136D/2008 la Dosarul nr. 535D/2008, care este primul
înregistrat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

D

es

tin

at

Ioan Vida
— președinte
Nicolae Cochinescu
— judecător
Aspazia Cojocaru
— judecător
Acsinte Gaspar
— judecător
Ion Predescu
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Augustin Zegrean
— judecător
Ion Tiucă
— procuror
Mihaela Senia Costinescu — magistrat-asistent
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
excepție ridicată de Societatea Comercială „As Curier” — S.R.L.
din Brașov în Dosarul nr. 10.669/197/2007 și de Tiberiu
Gheorghe Coprean și Aurelia Coprean în Dosarul
nr. 11.068/197/2007, ambele dosare înregistrate pe rolul
Judecătoriei Brașov.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Curtea, din oficiu, pune în dezbatere problema conexării
celor două dosare înregistrate pe rolul său, având în vedere
identitatea de obiect a excepțiilor de neconstituționalitate.
Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite
condițiile conexării dosarelor.
Reținând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din
Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
Prin Încheierea din 18 februarie 2008, pronunțată în Dosarul
nr. 10.669/197/2007, și prin Încheierea din 26 februarie 2008,
pronunțată în Dosarul nr. 11.068/197/2007, Judecătoria
Brașov a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 120 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de
credit și adecvarea capitalului, excepție ridicată de Societatea
Comercială „As Curier” — S.R.L. din Brașov, respectiv de Tiberiu
Gheorghe Coprean și Aurelia Coprean.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii
acesteia susțin că textul de lege criticat recunoaște calitatea de
titlu executoriu unui înscris sub semnătură privată, cum este
contractul de împrumut încheiat de o instituție de credit și o
persoană fizică sau juridică, fără ca acest act să fi fost supus
unei minime analize a legalității. Odată consacrat caracterul de
titlu executoriu al contractului, potrivit art. 3711 alin. 1 și 2 din
Codul de procedură civilă, nu mai este necesară învestirea lui cu
formulă executorie, creditorul putându-se adresa direct propriilor
angajați, ce formează Corpul executorilor bancari, pentru a trece
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executarea silită se realizează în temeiul hotărârilor
judecătorești și al înscrisurilor care îndeplinesc condițiile
prevăzute de lege pentru a constitui titluri executorii. Așa fiind,
prevederile art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 nu aduc nimic nou, ci se limitează să dea expresie,
într-un domeniu particular, reglementării cu caracter general,
adoptată de legiuitor în limitele competenței sale constituționale.
Curtea constată că, în materia la care se referă excepția de
neconstituționalitate, calificarea contractelor încheiate de o
instituție de credit, care constată o creanță certă, lichidă și
exigibilă ca fiind titluri executorii, a fost determinată de
necesitatea valorificării cu celeritate a respectivei creanțe, fără
a afecta în acest mod vreun drept fundamental al părților. O
asemenea concluzie este impusă de împrejurarea că prin
încheierea unor asemenea contracte se dă expresie, într-o
formă specifică, acordului de voință al părților cu privire la
clauzele acolo stipulate, pe care părțile și le însușesc în mod
liber și se obligă să le respecte.
În ceea ce privește critica referitoare la încălcarea principiului
liberului acces la justiție, prin instituirea unei justiții private, puse
la îndemâna instituțiilor bancare, Curtea reține că, în măsura în
care contractul de credit sau contractul de garanție reală sau
personală sunt puse în executare silită, potrivit art. 399 alin. (1)
și (3) din Codul de procedură civilă, acestea pot face obiectul
C U R T E A,
unei contestații la executare. În aceste condiții, Curtea consideră
examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al nefondată susținerea autorilor excepției potrivit căreia, sub
Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul- imperiul reglementării deduse controlului, contractul încheiat de
raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, către instituția de credit scapă controlului instanțelor
dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, judecătorești. Mai mult, cu această ocazie, dat fiind că
precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
executarea se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este emis de o instanță judecătorească, contestatorul are
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, posibilitatea de a invoca inclusiv apărări de fond, împrejurare
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, care este de natură a-i garanta dreptul la un proces echitabil.
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Referitor la pretinsa nesocotire a art. 16 alin. (1) din Legea
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
fundamentală, Curtea constată că textul de lege criticat nu
dispozițiile art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului
creează nicio discriminare între părțile raportului juridic, întrucât
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din nu se poate reține o similitudine între situația juridică a debitorilor
27 decembrie 2006, care au următorul conținut: „Contractele de și cea a creditorilor, de natură să permită caracterizarea
credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, regimului juridic diferențiat ce le este aplicabil ca fiind
discriminatoriu. Astfel, posibilitatea recunoscută creditorilor ca,
încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii.”
În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, aceste în anumite condiții, expres și limitativ prevăzute de lege, să
prevederi contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în poată interveni pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime,
art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetățenilor și în nu constituie o măsură discriminatorie pozitivă în favoarea lor,
art. 21 care consacră liberul acces la justiție și dreptul la un așa cum consideră autorii excepției, ci reprezintă exclusiv o
garanție a asigurării echilibrului între persoane cu interese
proces echitabil.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține contrare, prin determinarea cadrului legal de exercitare a
că, potrivit dispozițiilor art. 372 din Codul de procedură civilă, drepturilor lor legitime.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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la executarea silită a acestui contract. Așa fiind, asistăm la o
veritabilă justiție privată pusă la îndemâna instituțiilor bancare,
care sunt în mod vădit privilegiate și scutite de un minim control
al legalității ce ar trebui realizat prin intermediul instanțelor de
judecată.
Prin urmare, autorii consideră că principiul egalității în
drepturi și dreptul la un proces echitabil sunt serios afectate prin
poziția privilegiată de care beneficiază instituțiile bancare în
cadrul raporturilor contractuale cu clienții lor și, mai apoi, în faza
executării silite a actelor încheiate de aceste instituții.
Judecătoria Brașov apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.
În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului
și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere
cu privire la excepția de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate
fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale
invocate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la
excepția de neconstituționalitate.

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, excepție ridicată de Societatea Comercială „As Curier” — S.R.L. din Brașov în
Dosarul nr. 10.669/197/2007 și de Tiberiu Gheorghe Coprean și Aurelia Coprean în Dosarul nr. 11.068/197/2007, ambele dosare
înregistrate pe rolul Judecătoriei Brașov.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 8 iulie 2008.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 885
din 10 iulie 2008

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102
din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
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privind azilul în România, prin aceea că permit intervenția unei
autorități cu atribuții în domeniul securității naționale sau al
ordinii publice, având ca efect anularea unei forme de protecție
și, în consecință, expulzarea de pe teritoriul României, deschid
calea arbitrariului în procedura de anulare a formei de protecție,
cu încălcarea tuturor normelor și principiilor fundamentale
indicate. Invocarea unui motiv de siguranță națională pentru
solicitarea anulării formei de protecție determină ineficiența
dreptului la apărare și a caracterului echitabil al procesului și
blocarea accesului liber la justiție, deoarece, prin calitatea sa
de petent, străinul trebuie să-și probeze nevinovăția, în condițiile
în care intimatul nu are obligația de a motiva hotărârea, iar
străinul nu cunoaște motivele de fapt concrete ce îi sunt
imputate, acestea având caracterul de informații clasificate.
Ingerința instituită de art. 102 din Legea nr. 122/2006 nu se
substituie condițiilor prevăzute pentru restrângerea unui drept,
deoarece aceasta nu este prevăzută de lege, în sensul că legea
nu este previzibilă, nu apare ca întemeiată pe unul dintre
motivele limitativ cuprinse la art. 8 paragraful 2 din Convenția
europeană a drepturilor omului și, în plus, nu respectă nici
cerința proporționalității. Astfel este încălcat însuși principiul
preeminenței dreptului, consacrat în preambulul Convenției, dar
și la art. 1 alin. (3) din Constituția României. Totodată, străinul
căruia i se aplică procedura prevăzută de art. 102 din Legea
nr. 122/2006 privind azilul în România se află într-o poziție
procesuală net inferioară celui căruia i se aplică procedura
prevăzută de art. 83 alin. (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
căruia instanța este obligată să-i aducă la cunoștință „faptele ce
au stat la baza sesizării”, încălcându-se principiul ubi eadem est
legis ratio ibi eadem legis dispositio, întrucât diferența de
tratament juridic nu se justifică.
Tribunalul București — Secția a IX-a contencios
administrativ și fiscal apreciază că prevederile art. 102 din
Legea nr. 122/2006 privind azilul în România sunt
constituționale, având în vedere că acestea nu îngrădesc
accesul liber la justiție al solicitantului de azil căruia i s-a anulat
forma de protecție acordată, iar procedura instituită de art. 103
din aceeași lege presupune intervievarea acestuia,
respectându-se astfel drepturile și libertățile sale.
Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la
excepția de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat nu
conține norme contrare dispozițiilor și principiilor fundamentale
invocate. Cauzele privind acordarea azilului în România
constituie situații speciale, în privința cărora legiuitorul este în
măsură să stabilească reguli speciale de procedură, potrivit
art. 126 alin. (2) din Constituție. Ca atare, în deplin acord cu
prevederile art. 18 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit
căruia dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii,
cu respectarea tratatelor și a convențiilor internaționale la care
România este parte, legiuitorul suveran are dreptul de a stabili
autoritățile competente să declanșeze și să propună procedura
de încetare sau de anulare a formei de protecție acordate. În
plus, Legea nr. 122/2006 prevede ca beneficiarul formei de
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Ioan Vida
— președinte
Nicolae Cochinescu
— judecător
Aspazia Cojocaru
— judecător
Acsinte Gaspar
— judecător
Ion Predescu
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Augustin Zegrean
— judecător
Ion Tiucă
— procuror
Claudia-Margareta
Krupenschi
— magistrat-asistent
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 102 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în
România, excepție ridicată de Rahed Mohamed Ali Wahaili în
Dosarul nr. 718/302/2007 al Tribunalului București — Secția
a IX-a contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă
interpretul de limbă desemnat pentru a asigura traducerea în
cauză, domnul Dalati Bassam.
Magistratul-asistent informează Curtea că autorul excepției a
transmis la dosar note scrise prin care solicită, pe de o parte,
extinderea excepției de neconstituționalitate și asupra
dispozițiilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor
clasificate, astfel cum rezultă din motivarea scrisă depusă la
dosarul de fond, iar, pe de altă parte, admiterea excepției în
această formă. Totodată, partea Oficiul Român pentru Imigrări a
trimis la dosarul cauzei note scrise prin care solicită respingerea
excepției ca neîntemeiată.
Președintele Curții solicită punctul de vedere al
reprezentantului Ministerului Public asupra solicitării autorului
excepției. Acesta arată că extinderea obiectului excepției de
neconstituționalitate direct în fața Curții nu este permisă de
prevederile Legii nr. 47/1992, întrucât cadrul procesual de
judecată al excepției este cel stabilit prin încheierea de sesizare
a instanței de judecată.
Deliberând, Curtea respinge cererea de extindere a
obiectului excepției formulată de autorul acesteia.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de
neconstituționalitate, indicând în acest sens jurisprudența în
materie a Curții Constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 21 februarie 2008, pronunțată în Dosarul
nr. 718/302/2007, Tribunalul București — Secția a IX-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 102 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în
România.
Excepția a fost ridicată de Rahed Mohamed Ali Wahaili într-o
cauză privind soluționarea unui recurs împotriva unei sentințe
civile prin care a fost respinsă plângerea acestuia împotriva
hotărârii Oficiului Român pentru Imigrări prin care i-a fost anulată
forma de protecție umanitară condiționată.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că dispozițiile art. 102 din Legea nr. 122/2006
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protecție să fie intervievat pentru clarificarea situației sale, iar
împotriva hotărârii pronunțate în legătură cu încetarea sau
anularea formei de protecție se poate formula plângere.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
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C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 102 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 428 din 18 mai 2006, având următoarea redactare:
— Art. 102 — Declanșarea procedurii de încetare sau de
anulare:
„Procedura de încetare sau de anulare a formei de protecție
acordate se declanșează de Oficiul Român pentru Imigrări din
oficiu sau la propunerea uneia dintre instituțiile cu atribuții în
domeniul securității naționale ori al ordinii publice.”
În motivarea excepției, autorul acesteia critică și Legea
nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, însă acest
act normativ nu este menționat nici în cuprinsul încheierii de
sesizare, în ceea ce privește opinia instanței în legătură cu
excepția de neconstituționalitate ridicată în fața sa, și nici în
dispozitivul acestei încheieri. Cum cadrul procesual specific
excepției de neconstituționalitate îl reprezintă încheierea de
sesizare — actul de învestire a Curții Constituționale cu
soluționarea unei excepții —, rezultă că Legea nr. 182/2002,
deși criticată, nu poate fi reținută drept obiect al excepției de
neconstituționalitate, în caz contrar fiind încălcate prevederile
art. 29 alin. (1) și (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea
și funcționarea Curții Constituționale.
Autorul excepției apreciază că dispozițiile art. 102 din Legea
nr. 122/2006 privind azilul în România contravin următoarelor
prevederi internaționale: art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenția
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
cu titlul marginal „Garanții procedurale în cazul expulzărilor de
străini”, art. 8 —„Dreptul la respectarea vieții private și de
familie”, art. 6 —„Dreptul la un proces echitabil”, art. 13 —
„Dreptul la un recurs efectiv” și art. 14 —„Interzicerea
discriminării” din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 12 la
aceasta, intitulat „Interzicerea generală a discriminării”, ratificat
de România prin Legea nr. 103/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2006; în plus,
sunt invocate următoarele dispoziții din Constituție: art. 1
alin. (3) referitor la valorile supreme ale statului român, printre
care și principiul preeminenței dreptului, consacrat și în
preambulul Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, art. 18 alin. (2) potrivit căruia dreptul de
azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea
tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este
parte, și art. 21 —„Accesul liber la justiție”. În motivarea excepției
este invocată și neconstituționalitatea din prisma încălcării
art. 148 alin. (2) din Constituție, referitor la principiul aplicării cu
prioritate a prevederilor comunitare față de dispozițiile contrare
din legile interne, întrucât apreciază că textul de lege criticat
contravine art. 19 alin. (4) din Directiva 83/2004 a Consiliului
Uniunii Europene privind standardele minime referitoare la
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor

terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat
sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție
internațională și referitoare la conținutul protecției acordate.
Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată
că dispozițiile art. 102 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în
România reglementează declanșarea procedurii de încetare sau
de anulare a formei de protecție acordate de către Oficiul
Român pentru Imigrări din oficiu sau la propunerea uneia dintre
instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale ori al ordinii
publice.
Autorul excepției apreciază aceste prevederi ca fiind
contrare, în principal, principiilor preeminenței dreptului, egalității
armelor, al proporționalității și al nediscriminării, precum și
dreptului la apărare, dreptului la un proces echitabil, accesului
liber la justiție, dreptului la respectarea vieții private și de familie
și dreptului de azil, astfel cum sunt reglementate în Constituția
României și în actele juridice internaționale invocate.
Examinând criticile de neconstituționalitate formulate, Curtea
constată că acestea nu sunt întemeiate.
Capitolul VI din Legea nr. 122/2006, intitulat „Procedura
încetării sau anulării formei de protecție”, prevede condițiile în
care se aplică această măsură, procedura administrativă
specifică, precum și căile de atac. Art. 102 dispune că procedura
de încetare sau de anulare se declanșează de Oficiul Român
pentru Imigrări din oficiu sau la propunerea uneia dintre
instituțiile cu atribuții în domeniul siguranței naționale ori al ordinii
publice, acesta fiind, în realitate, aspectul vizat de critica de
neconstituționalitate, deoarece beneficiarul formei de protecție
nu are acces la informațiile care au dus la înaintarea acestei
propuneri, nu cunoaște motivele de fapt ce îi sunt imputate și, în
consecință, nu se poate apăra eficient. Or, acele instituții cu
atribuții în domeniul siguranței naționale sau al ordinii publice nu
fac decât să propună organului competent în materie încetarea
sau anularea formei de protecție acordate, pe baza informațiilor
cumulate prin specificul activității lor și care justifică luarea
acestei măsuri. Pe baza acestei propuneri, Oficiul Român
pentru Imigrări va reanaliza situația persoanelor în cauză, prilej
cu care, potrivit art. 103 din lege, le va solicita acestora
prezentarea în vederea efectuării unui interviu pentru clarificarea
situației. În orice fază a procedurii de încetare sau anulare a
formei de protecție, beneficiarului îi sunt asigurate prin lege o
serie de drepturi fundamentale, printre care: dreptul de a fi
asistat de un avocat — art. 103 alin. (2) lit. a), de a beneficia de
un interpret — lit. b) sau de a fi reprezentat și asistat de un
reprezentant al organizațiilor neguvernamentale, române sau
străine — lit. d). Totodată, dispoziția de părăsire a teritoriului țării
nu intervine de plano, ci aceasta depinde, conform art. 104
alin. (3), de motivele care au stat la baza hotărârii de încetare
sau de anulare a formei de protecție. Potrivit art. 105, împotriva
acestei hotărâri străinul poate face plângere în condițiile
prevăzute de Legea nr. 122/2006.
Așadar, nu se poate reține lipsa accesului liber la justiție și
restrângerea exercitării tuturor drepturilor și garanțiilor specifice
unui proces echitabil, cum pretinde autorul excepției, câtă
vreme, ulterior procedurii administrative de încetare sau de
anulare a formei de protecție acordate, finalizate cu o hotărâre
a Oficiului Român pentru Imigrări, urmează procedura
jurisdicțională, în cadrul căreia se va pronunța o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă. Procedura legală
prevăzută pentru încetarea sau anularea formei de protecție
acordate respectă, prin urmare, dispozițiile art. 1 din Protocolul
nr. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, potrivit cărora „Un străin care își are
reședința în mod legal pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat
decât în temeiul executării unei hotărâri luate conform legii și el
trebuie să poată: a) să prezinte motivele care pledează
împotriva expulzării sale; b) să ceară examinarea cazului său;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 600/12.VIII.2008

7

națională, siguranța publică, apărarea ordinii sau prevenirea
faptelor penale or protejarea drepturilor și libertăților altora. În
acest sens, de altfel, reglementează chiar și art. 1 paragraful 2
din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, invocat de autorul excepției
în apărarea sa.
În ceea ce privește susținerile autorului excepției referitoare
la lipsa de previzibilitate a dispozițiilor legale criticate, apreciem
că nu pot fi reținute, întrucât acestea conțin norme suficient de
clare și precise, astfel încât cel în cauză este în măsură să
adopte o conduită în conformitate cu cerințele legii.
În sfârșit, referitor la pretinsa contradicție dintre dispozițiile
art. 102 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România și
prevederile art. 19 alin. (4) din Directiva Consiliului Uniunii
Europene 2004/83/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele
minime pentru calificare și statutul cetățenilor țărilor terțe sau
apatrizilor ca refugiați sau ca persoane aflate în nevoie de
protecție internațională și conținutul protecției acordate, Curtea
observă că acest act comunitar este transpus în planul legislației
interne tocmai prin reglementarea Legii nr. 122/2006, astfel cum
se menționează atât în expunerea de motive, cât și în finalul
legii criticate.
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c) să ceară să fie reprezentat în acest scop în fața autorităților
competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate
de către această autoritate”.
Totodată, Curtea reține că nu se poate pretinde un regim
juridic identic între cel aplicabil solicitanților de azil, prevăzut de
Legea nr. 122/2006, și cel aplicabil străinilor, instituit prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, deoarece este
vorba despre două situații de fapt diferite, care implică
adoptarea unor norme juridice reglementate prin acte normative
deosebite. Prin urmare, nici criticile referitoare la încălcarea
principiului nediscriminării nu sunt întemeiate.
Cât privește susținerile autorului excepției referitoare la lipsa
accesului străinului la informațiile pe baza cărora instituțiile cu
atribuții în domeniul siguranței naționale sau al ordinii publice
propun Oficiului Român pentru Imigrări încetarea sau anularea
formei de protecție acordate, Curtea constată, pe de o parte, că
aceasta nu este o problemă de constituționalitate, iar, pe de altă
parte, regimul informațiilor clasificate, reglementat prin Legea
nr. 182/2002, se justifică prin însăși importanța lor pentru
siguranța națională. De altfel, atât Constituția României (art. 53),
cât și Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale (de exemplu, art. 8) permit autorităților
statului adoptarea măsurilor legale care, într-o societate
democratică, sunt apreciate ca necesare pentru securitatea
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Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art.1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România,
excepție ridicată de Rahed Mohamed Ali Wahaili în Dosarul nr. 718/302/2007 al Tribunalului București — Secția a IX-a contencios
administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 10 iulie 2008.
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PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
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Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 890
din 10 iulie 2008

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7)
din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
Ioan Vida
— președinte
Nicolae Cochinescu
— judecător
Aspazia Cojocaru
— judecător
Ion Predescu
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Augustin Zegrean
— judecător
Ion Tiucă
— procuror
Claudia Miu
— prim-magistrat-asistent
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale, excepție ridicată de Direcția
Generală a Finanțelor Publice a Județului Dolj în Dosarul
nr. 169/54/2008 al Curții de Apel Craiova — Secția comercială,

cauză
înregistrată
la
Curtea
Constituțională
sub
nr. 1.081D/2008.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Președintele dispune a se face apelul și în dosarele
nr. 1.082D/2008—1.132D/2008, având ca obiect o excepție de
neconstituționalitate identică cu cea ridicată în Dosarul
nr. 1.081D/2007.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Având în vedere obiectul identic al excepțiilor de
neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 1.081D/2008—
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C U R T E A,

Curtea de Apel Craiova — Secția comercială apreciază că
excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece
textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituționale
invocate.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege
criticate sunt constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
Prin încheierile pronunțate în dosarele nr. 169/54/2008,
376/54/2008, 377/54/2008, 378/54/2008, 379/54/2008,
382/54/2008, 383/54/2008, 385/54/2008, 386/54/2008,
388/54/2008, 389/54/2008, 393/54/2008, 394/54/2008,
395/54/2008, 399/54/2008, 401/54/2008, 402/54/2008,
411/54/2008, 413/54/2008, 424/54/2008, 425/54/2008,
429/54/2008, 433/54/2008, 435/54/2008, 436/54/2008,
442/54/2008, 443/54/2008, 444/54/2008, 447/54/2008,
448/54/2008, 449/54/2008, 451/54/2008, 452/54/2008,
455/54/2008, 457/54/2008, 458/54/2008, 460/54/2008,
461/54/2008, 463/54/2008, 464/54/2008, 465/54/2008,
466/54/2008, 470/54/2008, 471/54/2008, 477/54/2008,
478/54/2008, 483/54/2008, 484/54/2008, 486/54/2008,
487/54/2008, 488/54/2008 și nr. 489/54/2008, Curtea de Apel
Craiova — Secția comercială a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale.
Excepția a fost ridicată de Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Dolj cu ocazia soluționării unor recursuri
declarate împotriva unor încheieri ale judecătorului delegat la
Oficiul Registrului Comerțului Dolj.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că textele criticate contravin dispozițiilor art. 21,
art. 24 alin. (1) și art. 129 din Constituție, deoarece împiedică
liberul acces la justiție, întrucât nu prevăd reguli de procedură
clare cu privire la condițiile și termenele în care justițiabilii să își
poată exercita drepturile lor procesuale. Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a statuat în jurisprudența sa că o normă este
previzibilă atunci când este redactată cu suficientă precizie,
astfel încât cetățeanul să dispună de informații suficiente asupra
normelor juridice aplicabile într-o anumită situație, care să-i
permită acestuia să prevadă, într-o măsură rezonabilă,
consecințele care pot apărea dintr-un act determinat. În același
timp, norma juridică trebuie să fie accesibilă. Or, dispozițiile
alin. (2) și (3) ale textului criticat nu prevăd în ce termen se
publică hotărârile de dizolvare în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Totodată, este limitat accesul părților la monitor
pentru că nu există, în mod obiectiv, posibilitatea de a obține pe
cale electronică informații de pe pagina de internet a Regiei
Autonome „Monitorul Oficial”, iar volumul de informații referitoare
la societățile comerciale este foarte mare. Se arată că nu există
un cuprins al actelor publicate, cu toate că se editează „30 de
monitoare zilnic”, ceea ce face imposibilă identificarea datei la
care a fost publicată o anumită informație în vederea exercitării
drepturilor prevăzute de lege. Autorul excepției mai susține că
nici dispozițiile alin. (7) nu sunt previzibile și accesibile, deoarece
data de la care începe să curgă termenul de formulare a cererii
de numire a lichidatorului este incertă, întrucât hotărârea devine
irevocabilă fie prin expirarea termenului de recurs, fie prin
soluționarea recursului.

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate,
raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să
soluționeze excepția de neconstituționalitate al cărei obiect îl
constituie dispozițiile art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din
17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare,
dispoziții care au următoarea redactare:
„(3) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea
se înregistrează în registrul comerțului, se comunică direcției
generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului
București, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând
să se îndrepte împotriva societății.
(4) În cazul mai multor hotărâri judecătorești de dizolvare,
pentru situațiile prevăzute la alin. (1), publicitatea se va putea
efectua în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în forma
unui tabel cuprinzând: codul unic de înregistrare, denumirea,
forma juridică și sediul societății dizolvate, instanța care a dispus
dizolvarea, numărul dosarului, numărul și data hotărârii de
dizolvare. În aceste cazuri, tarifele de publicare în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, se reduc cu 50 %. [...]
(7) Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile
a hotărârii judecătorești de dizolvare nu se procedează la
numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei
persoane interesate, numește un lichidator de pe Lista
practicienilor în reorganizare și lichidare, remunerarea acestuia
urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau,
în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în
temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării
judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.”
Autorul excepției susține că prevederile criticate contravin
dispozițiilor constituționale ale art. 21 referitoare la accesul liber
la justiție, ale art. 24 alin. (1) referitoare la dreptul la apărare și
ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac, întrucât ele nu
sunt previzibile și accesibile, deoarece nu prescriu reguli de
procedură clare cu privire la condițiile și termenele în care
justițiabilii să își poată exercita drepturile procesuale.
Curtea reține că, potrivit alin. (1) al textului criticat, tribunalul
va putea pronunța o hotărâre de dizolvare a societății
comerciale în cazurile în care societatea nu mai îndeplinește
condițiile legale de funcționare ca urmare a unor împrejurări care
se datorează propriei sale lipse de diligență. Dispozițiile alin. (2)
și (3) ale art. 237 din Legea nr. 31/1990 se aplică numai acestei

1.132D/2008, pune în discuție, din oficiu, problema conexării
cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura
conexării dosarelor.
Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.082D/2008—
1.132D/2008 la Dosarul nr. 1.081D/2008, care este primul
înregistrat.
Cauza este în stare de judecată.
Luând cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune
concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca
fiind neîntemeiată.
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C U R T E A,
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normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 777 din 25 august 2004, textul legislativ trebuie să fie
formulat clar, fluent și inteligibil, pentru a asigura precizia și
claritatea dispozițiilor.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în
jurisprudența sa că norma legală trebuie să fie suficient de
accesibilă și de previzibilă, astfel încât să permită cetățeanului
să dispună de informații suficiente asupra normelor juridice
aplicabile într-un caz dat și să fie capabil să prevadă, într-o
măsură rezonabilă, consecințele care pot apărea. Astfel, în
Cauza „Hertel contra Elveției”— 1998, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a reținut că previzibilitatea legii nu trebuie
neapărat să fie însoțită de certitudini absolute. Certitudinea,
chiar dacă este de dorit, este dublată uneori de o rigiditate
excesivă, or, dreptul trebuie să știe să se adapteze schimbărilor
de situație. Există multe legi care se servesc, prin forța lucrurilor,
de formule mai mult sau mai puțin vagi, a căror interpretare
depinde de practică, așa cum se întâmplă și în cazul
judecătorului român.
Și în Cauza „Wingrove contra Marii Britanii” — 1996, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului a decis că legea internă
pertinentă, care înglobează atât dreptul scris, cât și pe cel
nescris, trebuie să fie formulată cu o precizie suficientă pentru
a permite persoanelor interesate, care pot apela, la nevoie, la
sfatul unui specialist, să prevadă într-o măsură rezonabilă, în
circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta dintr-un act
determinat. Așa fiind, o lege care atribuie o putere de apreciere
(cum este, în speță, cazul judecătorului român) nu contravine, în
principiu, acestei exigențe.
Curtea constată că dispozițiile de lege criticate sunt suficient
de clare și accesibile, însă punerea lor în aplicare depinde de
diligența societăților comerciale ce sunt vizate de aceste
dispoziții. Potrivit art. 129 alin. (2) din Constituție, legiuitorul se
bucură de atributul exclusiv de a stabili normele de procedură,
putând să instituie prevederi speciale, derogatorii de la dreptul
comun, în vederea unor situații specifice.
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categorii de societăți, așa cum rezultă din chiar alin. (2), care
stabilește că nu se aplică prevederile alin. (1) lit. c) „în cazul în
care societatea a fost în inactivitate temporară, anunțată
organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului”. De
asemenea, Curtea reține că în materie civilă și comercială lipsa
de diligență este un element al relei-credințe, or, într-un stat de
drept, toate subiectele de drept trebuie să își exercite drepturile
și obligațiile cu bună-credință. De aceea, în cazul unui
dezinteres evident al societăților comerciale, legiuitorul are
legitimare constituțională să reglementeze dizolvarea acestora
prin hotărâre a tribunalului, a cărei publicitate se face nu potrivit
Codului de procedură civilă, ci prin comunicarea hotărârii către
direcția generală a finanțelor publice județeană, respectiv a
municipiului București, și prin publicarea ei în Monitorul Oficial al
României, Partea IV-a.
Curtea constată că prin reglementarea unor reguli speciale
de procedură în materia dizolvării persoanelor juridice ce
desfășoară acte de comerț, legiuitorul nu a obstrucționat accesul
la justiție al societăților comerciale și nici nu a încălcat dreptul la
apărare, garantate de art. 21 și art. 24 din Constituție, ci, așa
cum rezultă din dispozițiile alin. (5) al art. 237, orice persoană
interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare în
termen de 30 de zile de la efectuarea publicității. Astfel, nu se
înlătură posibilitatea persoanelor care dovedesc un interes de a
se adresa justiției și de a se prevala de toate garanțiile pe care
le presupune un proces echitabil, de a produce probe în
apărare, inclusiv de a dovedi netemeinicia hotărârii tribunalului
prin care s-a pronunțat dizolvarea societății comerciale. Această
măsură legislativă este o expresie a obligației statului, prevăzută
la art. 135 din Constituție, de a elimina din viața economică
societățile comerciale neviabile, pentru a conferi dinamismul
necesar unei economii de piață.
Curtea Constituțională constată că este nefondată și critica
ce vizează încălcarea exigențelor de elaborare a normelor
juridice.
Astfel, potrivit art. 7 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
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Pentru aceste considerente, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, excepție ridicată de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Dolj în dosarele nr. 169/54/2008, 376/54/2008,
377/54/2008, 378/54/2008, 379/54/2008, 382/54/2008, 383/54/2008, 385/54/2008, 386/54/2008, 388/54/2008, 389/54/2008,
393/54/2008, 394/54/2008, 395/54/2008, 399/54/2008, 401/54/2008, 402/54/2008, 411/54/2008, 413/54/2008, 424/54/2008,
425/54/2008, 429/54/2008, 433/54/2008, 435/54/2008, 436/54/2008, 442/54/2008, 443/54/2008, 444/54/2008, 447/54/2008,
448/54/2008, 449/54/2008, 451/54/2008, 452/54/2008, 455/54/2008, 457/54/2008, 458/54/2008, 460/54/2008, 461/54/2008,
463/54/2008, 464/54/2008, 465/54/2008, 466/54/2008, 470/54/2008, 471/54/2008, 477/54/2008, 478/54/2008, 483/54/2008,
484/54/2008, 486/54/2008, 487/54/2008, 488/54/2008 și nr. 489/54/2008 ale Curții de Apel Craiova — Secția comercială.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 10 iulie 2008.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
Prim-magistrat-asistent,
Claudia Miu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului
public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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3. Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor imobile care aparțin
domeniului public al comunei Cernișoara” se modifică
astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile”:
a) la poziția nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum comunal Cernișoara — Dianu”, coloana 4 va avea
următorul cuprins: „tehnice: intravilan, îmbrăcăminte, pietruit cu
șanțuri laterale, L = 3.100 m, l = 3,5—6 m; Adresa: satul
Cernișoara, de la Porumbel Pătru până la Ștefan Ion, și coloana
6 va avea următorul cuprins: „150.223 lei”;
b) la poziția nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum local”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice:
intravilan, îmbrăcăminte, pietruit cu șanțuri laterale, L = 650 m,
l = 3,5 m, pietruit cu șanțuri de pământ; Adresa: satul
Cernișoara, de la Rat Ion la Preda Elena, și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „34.359 lei”.
4. Anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Costești” se modifică astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu poziția
nr. 303, conform anexei nr. 2.
5. Anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Galicea” se modifică astfel:
a) la Secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 38, coloana 4
va avea următorul cuprins: „Tehnice: drum pământ, L = 4 km,
l = 6 m, Dealu Mare — DJ 678 A”;
b) Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozițiile
nr. 77—99, conform anexei nr. 3.
6. Anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Muereasca” se modifică
astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozițiile
nr. 128—130, conform anexei nr. 4.
7. Anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Orlești” se modifică astfel:
a) la Secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 135;
b) Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozițiile
nr. 136 și 137, conform anexei nr. 5.
8. Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Păușești” se modifică astfel:
a) la Secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 208;
b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 1, coloana 4
va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren aferent, S = 153 mp;
Adresa: Păușești, str. Păușești; Vecini: E—DJ 125, V—teren
primărie, N—proprietate Răbuga Maria, S—teren primărie” și
coloana 6 va avea următorul cuprins: „40,89 lei”;
c) Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu poziția
nr. 407, conform anexei nr. 6.
9. Anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Păușești-Măglași” se
modifică astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozițiile
nr. 177 și 178, conform anexei nr. 7.
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Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 și 281 bis din
25 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Vâlcea” se modifică astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile”:
a) la poziția nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Teren aferent clădire Inspectoratul pentru Situații de Urgență —
General Magheru — Vâlcea, local 2” și coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: S = 984 mp; Adresa: Mihai Viteazul
nr. 39; Vecini: N—bd. N. Bălcescu, S—Panait Constantin, E—
str. Mihai Viteazul, V—Spitalul Județean de Urgență Nr. 2
Vâlcea”;
b) la poziția nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Teren aferent Spitalului Județean de Urgență Nr. 2 Vâlcea” și
coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: S = 25.051 mp;
Adresa: Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Magheru nr. 54; Vecini: N—
bd. N. Bălcescu, S—proprietăți particulare, E—proprietăți
particulare, Ap. Civilă, V—str. G-ral Magheru”;
c) la poziția nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Teren aferent Muzeul Județean Vâlcea” și coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: S = 3.331 mp, neîngrădit, parcare;
Descript: clădire muzeu; Adresa: Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui
Traian nr. 143; Vecini: N—str. C-tin Brâncoveanu, S—
Andreescu, Ștefănescu, S.C. Aplast — S.R.L., E—str. Calea lui
Traian, V—str. Carol I”;
d) la poziția nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Teren aferent sit arheologic Buridava Romană (Stolniceni)” și
coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: S = 7.252 mp,
șantier arheologic; Descript: îngrădit; Adresa: Râmnicu Vâlcea,
Stolniceni, str. Buridava; Vecini: N—Militaru Petria, S—Gugulici
Gheorghe, E—Nițoi Victoria, V—Parcioaga N., Săraru P.,
Văduva I., Preda M., Bucătaru N., Pasăre Gheorghe”.
2. Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Berislăvești” se modifică
astfel:
a) la Secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 8, coloana 4
va avea următorul cuprins: „Tehnice: S = 4.409,03 mp; Vecini:
N—DJ, S—pârâu Valea Ogrăzii (Valea Scăuencii), V—Deaconu
Nicolae și Vâlcu Geni, E—moștenitori def. Dumitrescu Ion și
Valea Scăuencii” și coloana 6 va avea următorul cuprins: „1.000
lei”;
b) Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozițiile
nr. 158 și 159 conform anexei nr. 1.
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l = 4 m; Adresa: Perișani, str. Perișani” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „20.453 lei”;
— la poziția nr. 77, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 800 m,
l = 3,5 m; Adresa: Perișani, str. Poiana” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „43.765 lei”;
— la poziția nr. 78, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 1.000 m,
l = 4,5 m; Adresa: Perișani, str. Măcleni” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „54.541 lei”;
— la poziția nr. 88, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 600 m,
l = 5 m; Adresa: Perișani, str. Măcleni” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „32.725 lei”.
11. Anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Roești” se modifică astfel:
a) Secțiunea I „Bunuri imobile”:
— la poziția nr. 148, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 0,35 km, l = 4 m, intravilan; Descript: infrastructură
pământ; Adresa: Băjenari; Vecini: de la Chirițoiu A. la Trușcă N.”;
— la poziția nr. 259, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„2.530.495,7 lei” și coloana 7 va avea următorul cuprins: „P.V.R.
nr. 62/21.12.2007”;
b) Secțiunea I „Bunuri imobile se completează cu pozițiile
nr. 267—269, conform anexei nr. 8.
12. Anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Stoenești” se modifică astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozițiile
nr. 368—372, conform anexei nr. 9.
13. Anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Sușani” se modifică astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozițiile
nr. 242—246, conform anexei nr. 10.
14. Anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Voineasa” se înlocuiește cu
anexa nr. 11.
15. Anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Zătreni” se modifică astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu poziția
nr. 403, conform anexei nr. 12.
16. Anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Diculești” se înlocuiește cu
anexa nr. 13.
17. Anexa nr. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Lăcusteni” se modifică astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozițiile
nr. 108—111, conform anexei nr. 14.
Art. II. — Anexele nr. 1—14 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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10. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Perișani” se modifică astfel:
Secțiunea I „Bunuri imobile”:
— la poziția nr. 32, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 600 m,
l = 3,5 m; Adresa: Perișani, str. Spînu” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „28.633 lei”;
— la poziția nr. 33, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 800 m,
l = 4 m; Adresa: Perișani, str. Spînu” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „43.633 lei”;
— la poziția nr. 35, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 300 m,
l = 5 m; Adresa: Perișani, str. Perișani” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „16.362 lei”;
— la poziția nr. 41, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 300 m,
l = 3,5 m; Adresa: Perișani, str. Spînu” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „14.317 lei”;
— la poziția nr. 47, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 1.500 m,
l = 5 m; Adresa: Perișani, str. Măcleni” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „81.812 lei”;
— la poziția nr. 48, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 800 m,
l = 4 m; Adresa: Perișani, str. Măcleni” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „54.541 lei”;
— la poziția nr. 52, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 500 m,
l = 4 m; Adresa: Perișani, str. Perișani” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „27.270 lei”;
— la poziția nr. 54, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 500 m,
l = 6 m; Adresa: Perișani, str. Cucoiu” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „27.270 lei”;
— la poziția nr. 62, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 1.000 m,
l = 5 m; Adresa: Perișani, str. Surdoiu” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „54.541 lei”;
— la poziția nr. 67, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 300 m,
l = 3,5 m; Adresa: Perișani, str. Spînu” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „20.453 lei”;
— la poziția nr. 70, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 700 m,
l = 4 m; Adresa: Perișani, str. Băiașu” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „38.178 lei”;
— la poziția nr. 73, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 800 m,
l = 4 m; Adresa: Perișani, str. Spînu” și coloana 6 va avea
următorul cuprins: „43.765 lei”;
— la poziția nr. 76, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: intravilan, îmbrăcăminte pământ; Descript: L = 300 m,
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Denumirea bunului

Teren „Rovine”
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Tehnice: S = 5.000 mp teren fânețe
Vecini: N—drum județean, S—pășune comunală, V—Bolovan
Gheorghe, E—pășune comunală

fo

Tehnice: S = 2.899,63 mp, teren curți construcții
Vecini: N—DJ și Modoran Nicolae, Vâlcu Vasile, Dutulete
Iulian, Ghițulescu Nicolae, Urluescu Nicolae, Moldovan
Gheorghe, S—proprietăți particulare, E—Mureșan Dumitru,
Grozavu Virgil, Bărăgan Nicolae, V—Iorga Sorin

es

D

1991

1991

5

Anul
PIF

2.000,00

10.000,00

6

Valoare de
inventar
(lei)

5

2008

Tehnice: teren aferent Stație de epurare ape uzate,
S = 1.000 mp
Adresa: Costești, satul Costești —
Vecini: N—Măgureanu Ion, S— David Felicia, E—drum vicinal,
V—David Felicia

Anul
PIF
4

Elemente de identificare

ce

fiz
i

20.000,00

6

Valoare de
inventar
(lei)

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI COSTEȘTI

Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Teren „Lunca Bisericii”

159

3

Teren „Lunca”

2

1

Denumirea bunului

158

Cod
clasificare

Nr.
crt.
Elemente de identificare

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BERISLĂVEȘTI

Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Domeniul public al
comunei Costești.
HCL nr. 23/2008

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 2

Domeniul public al
comunei Berislăvești.
HCL nr. 89/2007

Domeniul public al
comunei Berislăvești.
HCL nr. 89/2007

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 1
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2005

2005

Tehnice: suprafața = 2.611 mp
Adresa: sat Teiu
Tehnice: suprafața = 3.150 mp
Adresa: Galicea centru
Tehnice: suprafața = 3.500 mp
Adresa: sat Bratia din Deal
Tehnice: suprafața = 250 mp
Adresa: Galicea centru

Teren Fitosanitara Teiu

Teren Grădinița veche
Galicea

Teren groapa deșeuri
Bratia din Deal

Teren centru comunitar

85

86

87
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or
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Tehnice: suprafața = 600 mp
Adresa: sat Bratia din Vale

Teren Școală Bratia din
Vale

83
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Tehnice: suprafața = 600 mp
Adresa: sat Bratia din Deal

Teren Școala cls. I—IV
Bratia din Deal

a

82

tu

81

ra

Tehnice: suprafața = 4.683 mp
Adresa: Galicea centru

Teren Școala cls. V— VIII
Galicea

ăr

80

rm

Tehnice: suprafața = 3.580 mp
Adresa: Galicea centru

fo

in

Teren Școala cls. I—IV
Galicea

iv

2005

2007

ce

2005

2005

2005

2005

1980

Tehnice: Suprafața 3.930 mp
Adresa: Galicea centru

Teren dispensar medical

79

us

cl

2005

ex

Teren Școala Cocoru

78

Tehnice: suprafața 1.062 mp
Adresa: sat Cocoru

at

2002

5

Tehnice: suprafața = 19.456 mp
Adresa: Galicea centru

ii
g

4

3

Teren stadion și parc
comunal

2

1

Elemente de identificare

Denumirea bunului

77

Cod
clasificare

Nr.
crt.

Anul
PIF

5.820
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8.500

45.000

36.862

22.000

6.642

18.875

51.127

45.800

30.000

12.045

6

Valoare de
inventar
(lei)

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GALICEA

Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 3
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13

Drum sătesc
Voicu—Ostroveni

Drum sătesc
Lăculeanu—Butucei

1.3.7.2

1.3.7.2

1.3.7.2

1.3.7.2

1.3.7.2

1.3.7.2

91

92

93

94

95

96
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g

Tehnice: drum pământ, L = 1.540 m, l = 5 m
Descript: fără indicatoare, fără zonă siguranță
Tehnice: drum pământ, L = 525 m, l = 5 m
Descript: fără indicatoare, fără zonă siguranță
Tehnice: drum pământ, L = 855 m, l = 5 m
Descript: fără indicatoare, fără zonă siguranță
Tehnice: drum pământ, L = 1.380 m, l = 5 m
Descript: fără indicatoare, fără zonă siguranță
Tehnice: drum pământ, L = 1.380 m, l = 5 m
Descript: fără indicatoare, fără zonă siguranță

Drum sătesc Biserica
Cocoru

Drum sătesc Ulița
Badea

Drum sătesc Biserica
Bratia din Deal

Drum sătesc Ulița
Miriceștilor

1.3.7.2

1.3.7.2

1.3.7.2

97

98

99

a

Tehnice: drum pământ, L = 1.575 m, l = 6 m
Descript: fără indicatoare, fără zonă siguranță
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1962

1962

ce1962

1962

1962

1962
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rm
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Tehnice: drum pământ, L = 1.380 m, l = 6 m
Descript: fără indicatoare, fără zonă siguranță
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1962
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Tehnice: drum pământ, L = 525 m, l = 5 m
Descript: fără indicatoare, fără zonă siguranță

ex
1962

at

tin

Tehnice: drum pământ, L = 735 m, l = 5 m;
Descript: fără indicatoare, fără zonă siguranță

es

2007

Tehnice: suprafața = 45 mp; fundație beton, construcție zid,
acoperiș azbest
Descript: la planșeu podea beton, parter
Adresa: Podul de Fier

D

2007

2006

5

Tehnice: suprafața = 200 mp; fundație beton, construcție zid,
acoperiș țiglă
Descript: la planșeu podea beton, parter
Adresa: sat Teiu

Tehnice: suprafața = 200 mp; fundație beton, construcție zid,
acoperiș țiglă
Descript: la planșeu parchet; parter

4

Drum sătesc Biserica
Teiu

Drum sătesc Hunie

Drum sătesc
Galicea—Corbeanu

Canton Drumuri

1.6.2

90

Clădire Fitosanitară

Centru comunitar
Galicea

3

1.6.2

1.6.2

2

89

88

1

34.000

61.738

35.000

21.000

72.000

17.500

60.000

21.500

32.000

50.000

6.508,92

51.767

6

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

Domeniul public al
comunei Galicea.
HCL nr. 4/2008

7
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Tehnice: S = 695 mp
Adresa: sat Orlești
Vecini: E—DJ 645, V—domeniul privat al localității,
S—domeniul privat al localității, N—Cotirgă Ion

or

el

Tehnice: S = 12.400 mp
Adresa: sat Orlești
Vecini: E—DN 64, V—pârâul Nisipoasa, S—pârâul Nisipoasa,
N—Cosmescu Ștefan

4

ite

tu

ra

Elemente de identificare

ce

fiz
i

1957

1991

5

Anul
PIF

Cod
clasificare

2

Nr.
crt.

1

Branșamente individuale

3

Denumirea bunului

Comuna Păușești, cu satele componente
Branșamente Ɵ 25 = 895 buc.; Ɵ 30 = 5 buc.

4

Elemente de identificare

2006

5

Anul
PIF

315.000

6

Valoare de
inventar
(lei)

22.949

186.000

6

Valoare de
inventar
(lei)

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PĂUȘEȘTI
Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Teren primărie

137

3

Teren primărie

2

1

Denumirea bunului

136

Cod
clasificare

Nr.
crt.

407

rm

fo

in

10.000,00

10.000,00

11.875,00

6

Valoare de
inventar
(lei)

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ORLEȘTI
Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

iv

us

cl

2008

ex

130

at

Tehnice: S = 1.374 mp, punctul „Troița” (Gaiculești)
Adresa: sat Muereasca de Sus
Vecini: drum acces, Crișu Nicolae și Angheluș Ion

Teren neproductiv
intravilan

tin

es
2004

D

Tehnice: S = 2.000 mp, punctul „Riiosu”
Adresă: sat Hotarele
Vecini: drum comunal, rest proprietate

Teren neproductiv
intravilan

129

5

2008

4

Anul
PIF

Tehnice: S = 2.375 mp, punctul „La pod”
Adresa: sat Hotarele
Vecini: DJ 658, pârâul Muereasca, moșt. Turcitu

3

Elemente de identificare

Teren neproductiv
intravilan

2

1

Denumirea bunului

128

Cod
clasificare

Nr.
crt.

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MUEREASCA
Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Domeniul public al
comunei Păușești.
HCL nr. 9/2008

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 6

Domeniul public al
comunei Orlești.
HCL nr. 32/2007

Domeniul public al
comunei Orlești.
HCL nr. 32/2007

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 5

Domeniul public al
comunei Muereasca.
HCL nr. 17/2008

Domeniul public al
comunei Muereasca.
HCL nr. 17/2008.

Domeniul public al
comunei Muereasca.
HCL nr. 17/2008

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 4
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Denumirea bunului
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2007

Tehnice: fundație beton armat, zidărie cărămidă, acoperiș tablă
zincată, S = 80 mp
Vecini: S—Selaru G., N—curtea Școala Ciocâltei, E—stație
epurare nr. 1, V—Școala Ciocâltei

Grădinița Ciocâltei

269

1.6.2

2006

Teren stație reciclare
deșeuri menajere

ce2005

fiz
i

5

Anul
PIF

268

or

el

an
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o

pe

Tehnice: S = 211.574,62 mp, teren extravilan, punct
„La Ciochindel”
Adresa: com. Roești, sat Cueni
Vecini: N—păduri proprietate privată, S—drum comunal,
E—apă matca Oltencii, V—proprietăți particulare

4

Elemente de identificare

a

Teren bază sportivă

3

fo

in

1970

267

2

1

iv

us

cl

ex

Tehnice: S = 1,06 ha
Adresa: comuna Păușești—Măglași, sat Vlăduceni, punctul
„Oromulu”
Vecini: D—DN 64 și Voicu Nicolae; S—Mătăsaru Nicolae și
Popescu Andrei; E—DC—tronson 4; V—proprietăți private

1990

5

Tehnice: S = 13.445,69 mp, teren extravilan, punct „La
Costăchescu”
Adresa: com. Roești, sat Roești
Vecini: N—Scrieciu I., S—drum acces, E—Drăghici Gh.,
Manafu N., Gusoi A.,V—drum vicinal

Cod
clasificare

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr.
crt.

at

tin

es

D

Tehnice: S = 2,01 ha
Adresa: comuna Păușești—Măglași, sat Vlăduceni, punctul
„Poligon auto”
Vecini: N—rest proprietate și DC—tronson 2; S—pârâul
Olănești; E—Hodorogea Remus; V—pârâul Olănești

4

Anul
PIF

12.300,00

25.000,00

6

Valoare de
inventar
(lei)

276.784,00

7.067,00

1.797,00

6

Valoare de
inventar
(lei)

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ROEȘTI

178

JUDEȚUL VÂLCEA

Teren neproductiv—
intravilan

3

177

2

1

Denumirea bunului

Teren neproductiv—
intravilan

Cod
clasificare

Nr.
crt.
Elemente de identificare

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PĂUȘEȘTI—MĂGLAȘI

Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Domeniul public al
comunei Roești.
HCL nr. 8/2008

Domeniul public al
comunei Roești.
HCL nr. 8/2008

Domeniul public al
comunei Roești.
HCL nr. 8/2008

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 8

Domeniul public al
comunei Păușești—
Măglași.
HCL nr. 36/2008

Domeniul public al
comunei Păușești—
Măglași.
HCL nr. 36/2008.

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 7
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1.3.7.1

370

Cale de acces punctul
„Neghinești—La Hera”

Cod
clasificare

2

1.8.1.

Nr.
crt.

1

242

rm

fo

in

ăr

ra

ii
g

or

el

an

rs
o

fiz
i

ce

2008

pe

Tehnice: S = 136 mp
Adresa: Stoenești, sat Stoenești
Vecini: N—Jugănaru Ion; S—Simionescu Constantin; E—DJ 651;
S—Jugănaru Ion

a

2008

ite

tu

Tehnice: S = 211 mp
Adresa: Stoenești, sat Popești
Vecini: N—Barbu Ioana; S—Școala Piscu Mare; E—Barbu
Ioana; V—DJ 651

2007

2007

2007

5

Anul
PIF

2.000,00

3.000,00

14.000,00

6.000,00

3.000,00

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Tehnice: beton
Adresa: Sușani, str. DJ 677
Vecini: punctul „La Complex”

4

3

Fântână sat Sușani

Elemente de identificare

Denumirea bunului

1990

5

Anul
PIF

6

Valoare de
inventar
(lei)

300,00

6

Valoare de
inventar
(lei)

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ȘUȘANI

Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

iv

us

cl

ex

Tehnice: S = 1.000 mp
Adresa: Stoenești, sat Neghinești
Vecini: N—Albulete Maria, Oprițoiu Ghe., Magher Elena;
S—Mărăcinescu Adriana, Bușe Ion, Brodeala Gheorghe;
E—DJ 651; V—Albulete Nolgica

at

Cale de acces punctul
„Neghinești—Mijești”

372

1.3.7.1

369

tin

es

D

Tehnice: S = 400 mp
Adresa: Stoenești, sat Neghinești
Vecini: N—Constantinescu Alexandrina, moșt.Turturea Nicolae,
Hera Elena; S—Tătăsoaica I. Ion, Trainea Ilie; E—Sima Ion;
V—DJ 651

Teren Cofetărie
Consumcoop Stoenești —
centru civic

1.3.7.1

368

Tehnice: S = 200 mp
Adresa: Stoenești, sat Mogoșești
Vecini: N—Cocioaba Emilian; S—Ploaie Nicolae;
E—Ungureanu Gr. Constantin, V—DJ 646 A

4

Cale de acces punctul
„La Ungureanu” —
Mogoșești

3

371

2

1

Denumirea bunului

Teren Școala veche
Piscu Mare

Cod
clasificare

Nr.
crt.
Elemente de identificare

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI STOENEȘTI

Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Domeniul public al
comunei Șușani.
HCL nr. 30/30.07.2007

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 10

Domeniul public al
comunei Stoenești.
HCL nr. 25/2008

Domeniul public al
comunei Stoenești.
HCL nr. 25/2008

Domeniul public al
comunei Stoenești.
HCL nr. 46/2007

Domeniul public al
comunei Stoenești.
HCL nr. 46/2007

Domeniul public al
comunei Stoenești.
HCL nr. 46/2007

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 600/12.VIII.2008
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1.8.1.

246

rm

fo

in

ăr

a

1936

1935

1982

Tehnice: S = 1705 mp
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: N—Râul Lotru, S—Mardale; E—Galatescu; V—Pandur
Tehnice: intravilan
Descript: S = 331,75 mp
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: N—Popescu Dumitru, S—str. I. Gh. Duca, E—Temerel
Vasile,V—str. Pârâul Mare
Tehnice: Teren aferent bl. T3 = 3.500 mp
Adresa: Voineasa
Vecini: N—str. I. Gh. Duca; S—râul Lotru, E—parcare

Teren aferent piață
agroalimentară

Teren aferent sediu
primărie

Teren bl. T3

4

5

ce

1979

3

fiz
i

Teren aferent grădiniță

1969

5

Anul
PIF

2

or

el

an

rs
o

pe

Tehnice: intravilan
Descript: S = 460 mp
Adresa: Voineasa, str. M. Eminescu
Vecini: N—str. M. Eminescu; S—Gogota; E—Iliescu

4

ite

tu

ra

Elemente de identificare

Tehnice: intravilan; S = 806,37 mp
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: N—Aleea Pârâului; S—Stanciu; E—Vegea; V— Pop

3

Denumirea bunului

ii
g

Teren aferent dispensar
medical

2

1

iv

us

cl

ex

1

Cod
clasificare

Nr.
crt.

es

at

1999

Tehnice: beton
Adresa: Râmești, str. Iepurești
Vecini: punctul „Vasile Alexandru”

tin

2000

Tehnice: beton
Adresa: Râmești, str. Iepurești
Vecini: punctul „Lică Marin”

D

1998

1992

5

Tehnice: beton
Adresa: Râmești, str. Iepurești
Vecini: punctul „Storie Gheorghe”

Tehnice: beton
Adresa: Râmești, str. DJ 677
Vecini: punctul „Răscruci”

4

300,00

300,00

300,00

300,00

6

37,39

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

11.758,34

175,53

1.344,60

6.555,79

6

Valoare de
inventar
(lei)

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI VOINEASA

Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Fântână sat Râmești

1.8.1.

245

Fântână sat Râmești

Fântână sat Râmești

Fântână sat Râmești

1.8.1.

1.8.1.

243

3

244

2

1

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 11

Domeniul public al
comunei Șușani.
HCL nr. 30/30.07.2007

Domeniul public al
comunei Șușani.
HCL nr. 30/30.07.2007

Domeniul public al
comunei Șușani.
HCL nr. 30/30.07.2007

Domeniul public al
comunei Șușani.
HCL nr. 30/30.07.2007

7

18
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us

cl

or

el

an

fiz
i

1956

2006

1992

Tehnice: intravilan
Descript: Voineasa, str. Valea Maceșului
Adresa: Voineasa, str. Pârâul Școlii
Vecini: N—Bambu, S, E—Plesanu, V—intrare școală
Descript: S teren = 250 mp
Adresa: Voineasa, str. M. Eminescu
Vecini: N—str. M. Eminescu, E—str. M. Eminescu
Tehnice: intravilan
Descript: S = 200 mp
Adresa: Voineasa, str. I. Gh. Duca
Vecini: str. I. Gh. Duca, str. Lotru, E—Galatescu, V—Mardale

Teren Școala cu cls. I—
IV Valea Măceșului

Teren stație autobuz
Voineasa

Teren stație epurare
Voineasa

14

15

16

ce

1968

Teren școala generală

13

rs
o

pe

Tehnice: intravilan
Descript: S = 3.745
Adresa: Voineasa, str. Pârâul Școlii
Vecini: N—str. Pârâul Școlii, S—str. M. Eminescu, E—Teren

a

Teren școală

12

1967

ite

Descript: S = 450 mp
Adresa: Voineasa
Vecini: N—str. Pârâul Școlii, E—dispensar, V—liceu

tu

ra

ii
g

Teren Remiza PSI

11

1991

ăr

Tehnice: intravilan
Descript: S=100 mp
Adresa: Voineasa, str. Aleea Lotrului
Vecini: N—Iliescu, S—CT. Termica, E—Aleea Lotrului

rm

fo

in

Teren parcare

10

1977

iv

Tehnice: intravilan
Descript: S = 1.594 mp
Adresa: Voineasa, str. I. Gh. Duca

1999

9

at

Descript: S teren = 8,25 mp
Adresa: Voineasa, str. I. Gh. Duca
Vecini: N—Voineșița, S—Voineșița, V—DN7A

ex

Teren intersecție DN
7A—DC Voineasa

tin

8

es
1985

Tehnice: intravilan, S = 390 mp
Adresa: Voineasa, Aleea Lotrului
Vecini: N—stradă, S—Dig, E—Bardasu

Teren circular

7

D

1982

Tehnice: intravilan S = 1150 mp
Adresa: Voineasa, str. Aleea Lotrului
Vecini: N—Remiza; S—str. Aleea Lotrului; E—bl. T3; V—
Popescu D.

Teren centrală termică
Voineasa

1971

Teren cămin cultural

6

Tehnice: intravilan, S = 1.028 mp
Descript: S = 1.028 mp
Adresa: Voineasa, str. I. Gh. Duca
Vecini: N—Iepure; S—str. I. Gh. Duca; E—Brutaru;
V—Cojocaru

200,07

612,67

32,02

3.059,57

226,08

81,12

1.200,53

50,00

41,46

1.213,82

835,39

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008
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ăr

1.3.17.2

1.3.17.2

25

26

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Pod Pârâul Cărării

Pod Mănăileasa

Pod Lunca Grădinii

a

Tehnice: beton, intravilan
Descript: L = 6 m, l = 3,5 m
Adresa: Voineasa, str. Voineșița

Tehnice: infrastructură beton, intravilan
Descript: L = 21 m, l = 7 m
Adresa: Voineasa, str. Voineșița

or

el

an

rs
o

pe

Tehnice: beton, intravilan
Descript: L = 1 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Voineșița
Vecini: peste pârâul Jangului Runcului, km 1+300

1.3.17.2

ite

tu

ra

ii
g

24

23

rm

Tehnice: infrastructură beton, intravilan
Descript: L = 3 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str.Voineșița
Vecini: peste Pârâul Mare

Pod Lunca Frasinului

1.3.17.2

22

fo

in

1.3.17.2

Pod Gruișor

1.3.17.2

21

iv

us

cl

Tehnice: beton
Descript: L = 16 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Voineșița
Vecini: peste râul Voineșița, km. 3+700

Pod beton Rudaru

1.3.17.2

20

ex

Tehnice: beton, intravilan
Descript: L = 6 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Valea Măceșului
Vecini: punct „Gura Rudarului”, str. Lunca lui Buta

at

tin

1975

1964

1966

ce

fiz
i

1966

1965

1978

1966

1996

es

Tehnice:tub beton, intravilan
Descript: L = 5 m, D = 1000
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: peste pârâul podului mare

D

1977

Tehnice: intravilan
Descript: S = 425 mp
Adresa: Voineasa, str. I. Gh. Duca
Vecini: N—stradă, S—râul Lotru, E—Mirion, V—Intr. Decindea

Pod Gura Delușelului

Pod beton

1.3.17.2

19

1975

5

Tehnice: intravilan
Descript: S = 17,3 ha
Adresa: Voineasa, str. M. Eminescu nr. 1
Vecini: N—Predanu, S—Vasiu, E—M. Eminescu, V—Lizier

4

Tehnice: beton, intravilan, L = 10 m, l = 4 m
Descript: L = 10 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Voineșița
Vecini: peste râul Voineșița, km 4+020

Teren zona chioșcuri

18

3

17

2

Teren stațiunea
Voineasa

1

91.705,47

267.474,28

42.456,24

244.547,91

152.842,45

24.543,23

91.405,47

1.960,52

347,21

6.435.773

6

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

7

20
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Pod Voineasa

Pod Voineșita

Stație autobuz

Aleea Pârâului

Drum acces bazine ape

1.3.17.2

1.3.17.2

1.3.25

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

32

33

34

35

36

37

Intrarea Lunca lui Buta

Pod Voineasa

1.3.17.2

31

ite

tu

ra

ii
g
a

or

el

an

rs
o

pe

fiz
i

1908

1972

1908

Tehnice: intravilan, infrastructură pământ
Descript: L = 290 m ,l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Capra Foii
Vecini: Str. Capra Foii
Tehnice: intravilan, infrastructură pământ
Descript: L = 50 m, l = 2,5 m
Adresa: Voineasa, str. Valea Măceșului

ce

1989

1965

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 440 m, l = 3 m
Adresa: Voineasa, Aleea Pârâului
Vecini: sat Voineasa

Tehnice: intravilan, lemn
Descript: SC = 30 mp, SD = 30 mp
Adresa: Voineasa, str. Valea Măceșului
Vecini: str. Valea Măceșului

Tehnice: infrastructură beton, intravilan
Descript: L = 30 m, l = 7 m
Adresa: Voineasa, str. Stupina
Vecini: peste râul Voineșita

1977

ăr

Tehnice: infrastructură beton, intravilan
Descript: L = 2 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Voineasa

rm

fo

in
1968

iv

Tehnice: tub beton, intravilan
Descript: L = 8 m, D = 1000
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: sat Voineasa, km- 0,04

us

cl

ex
1953

Pod Valea Măceșului

1.3.17.2

30

at

tin

Tehnice: metal, intravilan
Descript: L = 10 m, l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Valea Măceșului
Vecini: peste râul Lotru, sat Valea Măceșului

es

D
1965

Pod Pârâul Școlii

1.3.17.2

Tehnice: infrastructură beton, intravilan
Descript: L = 1 m, l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: peste pârâul Școlii

Pod Pârâul Școlii

29

1965

Tehnice: infrastructură beton, intravilan
Descript: L = 1 m, l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: peste pârâul Școlii

1978

Pod Pârâul Mare

1.3.17.2

1.3.17.2

28

27

Tehnice: infrastructură beton, intravilan
Descript: L = 3 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: str. Pârâul Mare

2.910,08

32.913,09

44.545,92

1.500

456.076,68

17.621,14

1.960,52

3.775,96

7.551,92

7.551,92

24.543,72

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008
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Intrarea Podului Mare

Intrarea Pleasa

Intrarea Podului Ilii

Intrarea Remiza

Aleea Lotrului

Strada Decindea

Strada Dunga Malului

Strada Gruișor

Strada Intrarea Fântâna

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Strada Ion Minulescu

Intrarea Padina

1.3.7.1

3

38

2

Intrarea Lunca
Săscioarei

1

rm

fo

in

ăr

ii
g
ite

tu
a

or

el

an

rs
o

pe

fiz
i

1908

1908

1968

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 30 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, intrarea Fântâna
Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 290 m, l = 3,5 m
Adresa: Voineasa, str. Ion Minulescu

1908

ce

1908

1908

1994

1908

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 170 m, l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Gruișor

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 70 m, l = 3,5 m
Adresa: Voineasa, str. Dunga Malului

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 560 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Decindea

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 480 m, l = 3 m
Adresa: Voineasa, Aleea Lotrului

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 85 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, intrarea Remiza

ra

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 50 m, l = 2,5 m
Adresa: Voineasa, Intrarea Ilii
Vecini: sat Voineasa

iv

us

cl

ex
1908

at

Tehnice:Infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 80 m, l = 2,5 m
Adresa: Voineasa, str. Pleasa
Vecini: sat Voineșița

tin

1996

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 85 m, l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: sat Voineasa

es

1908

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 84 m, l = 3,5 m
Adresa: Voineasa, intrarea Padina
Vecini: sat Voineasa

D

1982

5

Tehnice: infrastructură pământ, intravilan
Descript: L = 32 m, l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Voineasa
Vecini: sat Voineasa

4

24.811,03

735,19

1.429.467

5.703,76

52.148,62

29.738,52

11.473,95

3.503,60

4.656,13

8.970

6.844,51

3.376,94

6

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

7
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Strada Săscioarei

Strada Stadionului

Strada Voineșita

Ulița de la scară

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

61

62

63

fiz
i

60

or

el

Strada Rudaru

1.3.7.1

1987

1908

1908

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 1.300 m; l = 6 m
Adresa: Voineasa, str. Voineșița
Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 80 m; l = 2,5 m
Adresa: Voineasa

1908

ce

1908

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 200 m; l = 4 m
Adresa: Voineasa, Str. Stadionului

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 540 m; l = 3,5 m
Adresa: Voineasa, Str. Săscioarei

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 480 m; l = 3 m
Adresa: sat Valea Măceșului, str. Rudaru

1908

59

an

rs
o

pe

Strada Pleasa

1.3.7.1

58

a

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 250 m; l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Pleasa

ite

1908

tu

ra

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 200 m; l = 4,5 m
Adresa: Voineasa, str. Pleasa

Strada Pleasa

1.3.7.1

ii
g

57

rm

ăr

1908

Strada Pârâul Mare

1.3.7.1

56

fo

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 560 m; l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Pârâul Mare

in

1908

iv

us

Strada Pârâul Cărării

1.3.7.1

55

cl

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 480 m; l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Pârâul Cărării

at

ex
1908

Strada Ogrăzi

1.3.7.1

54

tin

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 250 m; l = 4 m
Adresa: sat Valea Măceșului

es
1908

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 100 m; l = 3,5 m
Adresa: Voineasa, str. Mihail Sadoveanu

Strada Mihail
Sadoveanu

1.3.7.1

53

D

1908

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 225 m; l = 3,5 m
Adresa: Voineasa, str. Lunca lui Dan

Strada Lunca lui Dan

1.3.7.1

1908

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 1.200 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Valea Măceșului

52

1968

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 200 m, l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Leurda

Strada Lunca lui Buta

Strada Leurda

1.3.7.1

1.3.7.1

51

50

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

14.826,41

218.624,33

37.498,53

45.406,59

46.561,26

18.624,51

20.952,57

47.088,32

18.624,51

13.968,38

9.810,07

25.225,88

111.747,04

26.588,93

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008
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Strada Capra Foii

1.3.7.2

1.3.7.2

1.3.7.2

74

75

76

or

el

an

rs
o

pe

Tehnice: infrastructură asfalt, intravilan
Descript: L = 80 m; l = 5 m
Adresa: Voineasa, str. Antim Ivireanul

fiz
i

30.081,50

ce1908

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

19.116,41

229.396,88

307.466,64

3.277,10

4.915,65

8.192,75

3.740,26

8.738,93

90.244,49

9.551,25

18.800,93

4.310,51

6

1908

1908

1908

Strada Antim Ivireanul

1.3.7.2

73

a

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 100 m; l = 3,5 m
Adresa: Voineasa, str. Mihail Sadoveanu

Intrarea Salcâmului

1.3.7.2

72

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 20 m; l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Salcâmului

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 40 m; l = 2,5 m
Adresa: Voineasa, intrarea Podul Ilii

1908

Strada Mihail
Sadoveanu

Intrarea Podul Ilii

1.3.7.2

71

ite

tu

ra

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 50 m; l = 3 m
Adresa: Voineasa, Intrarea Bradului

ii
g

1908

Intrarea Bradului

1.3.7.2

70

ăr

1908

rm

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 700 m; l = 6 m
Adresa: Voineasa, str. Capra Foii

Intrarea La Cruce

1.3.7.2

69

fo

in

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 25 m, l = 3 m
Adresa: Voineasa, str. Voineșița

iv
1908

us

Strada Mihai Eminescu

Aleea Pârâului

1.3.7.2

68

cl

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 40 m; l = 4 m
Adresa: Voineasa, Aleea Pârâului

ex
1968

at

1908

Aleea Nicolae Iorga

1.3.7.2

67

tin

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 300 m; l = 1,4 m
Adresa: Voineasa, str. Nicolae Iorga

es

1972

Tehnice: infrastructură pământ; intravilan
Descript: L = 200 m; l = 4,5 m
Adresa: Voineasa, intrarea Poienița
Vecini: V—teren sport stațiune; S—drum pietruit acces hotel
Brădișor

D

1968

1977

5

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 50 m; l = 5 m
Adresa: Voineasa, str. Nichita Stănescu

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 30 m; l = 1,5 m
Adresa: Voineasa, Aleea Grădiniței

4

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 1600 m; l = 6 m
Adresa: Voineasa, str. Capra Foii

Intrarea Poienița

1.3.7.1

66

Aleea Nichita Stănescu

Aleea Grădiniței

3

1.3.7.2

1.3.7.2

2

65

64

1

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008
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Aleea Liviu Rebreanu

Aleea Nicolae Bălcescu

Aleea Lotrului

Strada Grotului

Strada Pârâul Școlii

1.3.7.3

1.3.7.3

1.3.7.3

1.3.7.3

1.3.7.2

1.5.9

85

86

87

88

89

90

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Piața agroalimentară

Aleea Bogdan Amaru

1.3.7.3

84

ite

tu

ra
a

or

el

an

rs
o

pe

fiz
i

1966

1908

1995

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 100 m; l = 4 m
Adresa:Voineasa, str. Pârâul Școlii
Tehnice: infrastructură lemn; intravilan
Descript: S = 77,77 mp
Adresa:Voineasa, str. Decindea
Vecini : str. Decindea

c1985
e

1968

1968

1968

Tehnice: infrastructură beton; intravilan
Descript: L = 340 m; l = 4 m
Adresa:Voineasa, Str. Grotului

Tehnice: infrastructură beton; intravilan
Descript: L = 100 m; l = 6 m
Adresa:Voineasa, Aleea Lotrului

Tehnice: infrastructură beton; intravilan
Descript: L = 80 m; l = 4 m
Adresa:Voineasa, aleea Nicolae Bălcescu

Tehnice: infrastructură beton; intravilan
Descript: L = 50 m; l = 3 m
Adresa:Voineasa, aleea Liviu Rebreanu

Tehnice: infrastructură beton; intravilan
Descript: L = 50 m; l = 3 m
Adresa:Voineasa, aleea Bogdan Amaru

ii
g

1968

ăr

Aleea Alexandru Vlahuță

1.3.7.3

83

rm

fo

Tehnice: infrastructură beton; intravilan
Descript: L = 100 m; l = 3 m
Adresa:Voineasa, Aleea Lotrului

iv

in
1950

Strada Stupina

1.3.7.2

82

us

cl

ex

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 314 m; l = 6 m
Adresa:Voineasa, str. Stupina

at
1908

Strada Posada

1.3.7.2

81

tin

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 116 m; l = 4 m
Adresa:Voineasa, str. Posada

es

D
1908

Strada Pleasa

1.3.7.2

80

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 205 m; l = 4 m
Adresa:Voineasa, str. Pleasa

Strada Pârâul Școlii

1.3.7.2

79

1908

Strada Pârâul Mare
Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 205 m; l = 4 m
Adresa:Voineasa; str. Pârâul Școlii

1908

1908

Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 50 m; l = 4 m
Adresa: Voineasa, str. Pârâul Cărării
Tehnice: infrastructură asfalt; intravilan
Descript: L = 100 m; l = 5 m
Adresa:Voineasa, str. Pârâul Mare

Strada Pârâul Cărării

1.3.7.2

1.3.7.2

78

77

15.000,00

21.566,39

100.685,14

20.248,14

23.690,62

11.104,98

11.104,98

22.209,96

111.346,89

25.342,89

40.893,54

44.787,01

27.309,15

9.974,04

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 600/12.VIII.2008
25

or

el

an

rs
o

Tehnice: infrastructură beton; intravilan
Descript: S = 700 mp
Adresa:Voineasa, Aleea Lotrului
Vecini: Aleea Lotrului

Clădire centrala termică
Voineasa

Remiza PSI

1.6.5

1.5.14

98

fiz
i

99

100

101

1985

1908

1992

Tehnice: intravilan;
Descript: H = 10 m; S = 9 m
Adresa:Voineasa, str. I. Gh. Duca nr. 69
Vecini: str. I. Gh. Duca
Tehnice: intravilan;
Adresa: Voineasa, str. Manaileasa
Vecini: MHC 2; râul Manaileasa

Fântâna Voineasa

Canton alimentare cu
apă

1.8.1

1.8.15

ce

1982

1935

Tehnice: infrastructură beton; intravilan
Descript: Sc = 60 mp; Sd = 60 mp
Adresa:Voineasa, Aleea Lotrului
Vecini: Aleea Lotrului

pe

Sediu primărie Voineasa

1.6.4

a

97

ite

Tehnice: infrastructură cărămidă; intravilan; P+1E
Descript: Sc = 224,07 mp; Sd = 448,14 mp
Adresa: Voineasa, str. I. Gh. Duca nr. 98
Vecini: str. I. Gh. Duca

1956

tu

ra

ii
g

Școala cu clasele I—IV
Valea Măceșului

ăr

1.6.2

Tehnice: infrastructură cărămidă; intravilan; P+M
Descript: S = 80 mp
Adresa: sat Valea Măceșului
Vecini: str. Valea Măceșului

rm

fo

in

96

1977

iv

Grădinița

Tehnice: infrastructură cărămidă; intravilan; P
Descript: Sc = 360 mp; Sd = 360 mp
Adresa:Voineasa, str. I.Gh. Duca
Vecini: Str. I.Gh.Duca

us

cl

ex

1.6.2

Dispensar medical

at

95

1967

Tehnice: infrastructură beton; intravilan; P+1E
Descript: Sc = 272,34 mp; Sd = 544,68 mp
Adresa:Voineasa, str. Mihai Eminescu
Vecini: str. Mihai Eminescu

tin

1.6.2

1968

es

D

94

Clădire școală generală

1.6.2

Tehnice: infrastructură cărămidă; intravilan
Descript: Sc = 712,5; Sd = 1.425 mp
Adresa:Voineasa, str. Pârâul Școlii
Vecini: str. Pârâul Școlii

93

1968

1.6.2

92

Tehnice: infrastructură cărămidă; intravilan
Descript: Sc = 623, Sd = 673 mp
Adresa:Voineasa, str. Pârâul Școlii
Vecini: str. Pârâul Școlii

Clădire școală
clasele I—IV

1974

5

Tehnice: infrastructură caramidă; intravilan; P+1
Descript: Sc = 467, Sd = 529 mp
Adresa:Voineasa, str. I.Gh. Duca
Vecini: str. I.Gh. Duca

4

Cămin cultural

3

1.6.2

2

91

1

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

4.891,75

1.500,00

181,35

7.547,16

41,91

9,27

5.688,44

133,08

154,13

131,27

166,64

6

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

7
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1.8.8

2.1.16.5

107

108

a

pe

1985

1970

Tehnice: intravilan
Descript: 715 mp
Adresa: str. Mihai Eminescu
Tehnice: beton; intravilan
Adresa:Voineșița
Vecini: peste Pârâul Pleșii la brutărie

Teren poduri

Podul Pârâul Pleșii

112

113

1.3.17.2

1968

Tehnice: intravilan
Descript: 50 mp
Adresa: str. I. Gh. Duca, pod Manaileasa, Pârâul Manaileasa

Teren intersecție

ce1992

111

fiz
i

Teren platformă
amplasare rezervoare
Capra Foii

110

or

Tehnice: intravilan
Descript: S = 1.350 mp
Adresa: Capra Foii
Vecini: pădure și most. Iliescu Stefan

el

109

1992

Teren Stație Filtre și
Decantor

an

Tehnice: extravilan
Descript: S = 1.500 mp
Adresa: DN7A
Vecini: Râul Manaileasa; DN7A

rs
o

1982

ite

tu

Centrală termică
Voineasa

ra

Tehnice: intravilan
Descript: în cladirea centralei termice
Adresa:Voineasa, Aleea Lotrului
Vecini: N—remiză; S—Aleea Lotrului; E—bl. T3; V—Popescu D

ii
g

1992

ăr

Stație epurare Voineasa

rm

Tehnice: intravilan; infrastructură beton
Adresa:Voineasa, str. I. Gh. Duca
Vecini: str. I. Gh. Duca

fo

1992

iv

in

1.8.7

106

us

cl

1995

Tehnice: intravilan
Descript: L = 3,3 km; D = 300 mm
Adresa:Voineasa, str. Voineșița, Voineasa

Canalizare stație
epurare Voineasa,
Voineșița

at

ex

1.8.6

105

tin

Tehnice: intravilan, țeavă oțel; D = 110 mm
Descript: 156 ml cu D = 32
Adresa:Voineșița; str. Decindea, Stupina
Vecini: Voineșița; str. Decindea, Stupina

Conductă distribuție a
serviciului public de
alimentare cu apă
potabilă și de canalizare

es

D

1.8.6

104

1992

Tehnice: intravilan, țeavă oțel; D = 110 mm
Descript: 3,3 km
Adresa:Voineasa, str. I. Gh. Duca
Vecini: str. I. Gh. Duca

Conductă distribuție a
serviciului public de
alimentare cu apă
potabilă și de canalizare

1982

Tehnice: intravilan, țeavă oțel; D = 110 mm
Descript: 6,5 km
Adresa: Voineasa, str. Nicolae Bălcescu; Pârâul Școlii
Vecini: str. Nicolae Bălcescu, Pârâul Școlii

1983

Conductă distribuție a
serviciului public de
alimentare cu apă și
canalizare

Circular

1.8.6

2.1.8.1

103

102

Tehnice: intravilan;
Descript: Sc = 35 mp; Sd = 35 mp
Adresa:Voineasa, Aleea Lotrului
Vecini: Aleea Lotrului

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

6.236,82

2.402,40

40,56

432,00

480,00

28.842,71

56.418.496

10.008.408

5.562,10

15.730,42

6.069,26

9,80

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008
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Stație autobuz

Stație autobuz

1.3.12

1.3.12

1.3.12

118

119

120

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

3

2

1

Teren agricol

Denumirea bunului

Cod
clasificare

Nr.
crt.

403

a

or

el

an

rs
o

pe

fiz
i

ce

2006

ite

Tehnice: intravilan
Descript: structură metal, acoperiș plăci policarbonat,
pavaj pavele prefabricate, fundație beton, S = 16,80 mp
Adresa: intersecție str. Mihai Eminescu/str. Pârâul Școlii

tu

ra

ii
g

2006

ăr

Tehnice: intravilan
Descript: structură metal, acoperiș plăci policarbonat,
pavaj pavele prefabricate, fundație beton, S = 16,80 mp
Adresa: intersecție DN 7A/str. Mihai Eminescu

rm

fo

in
2006

iv

us

cl

Tehnice: intravilan
Descript: structură metal, acoperiș plăci policarbonat,
pavaj pavele prefabricate, fundație beton, S = 16,80 mp
Adresa: intersectie DN 7A/DJ 1056 Manaileasa

at

ex
1976

Tehnice: intravilan
Descript: 23,91 ha
Adresa: N—Barbu Nicolae și Obstea Bercesti-Vladoi;
V—Drum: E, S—Obstea Bercesti-Vladoi

tin

1965

Tehnice: intravilan
Descript: 50 mp
Vecini: DN7A, Chiachi Ion, str. Pârâul Mare

es

1981

Tehnice: intravilan
Descript: 3.000 mp
Vecini: str. I. Gh. Duca, pârâul Lotru, canal Pârâul Mare, teren
parcare

D

1986

5

Tehnice: infrastructură beton, intravilan
Adresa:Voineasa, str. Voineasa
Vecini: la intrare str. Decindea, peste Lotru

4

Tehnice: S = 5.000 mp
Vecini: N—drum exploatare, S—Coarna Ioana, E—Bivolaru
Eugen, V—Primăria Zătreni

4

Elemente de identificare

1993

5

Anul
PIF

6

Domeniul public al
comunei Zătreni.
HCL nr. 19/2008

7

6

333,6

Situația
juridică

ANEXA Nr. 12

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

Domeniul public al
comunei Voineasa.
HCL nr. 24/2008

7

Valoare de
inventar
(lei)

6.841

6.841

6.841

4.447.379,50

168,00

10.078,58

43.142,40

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ZĂTRENI

Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Teren Vidra

117

Stație autobuz

Teren parc primărie

116

Pod piață

Teren bloc T2

1.3.17.2

114

3

115

2

1
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es

D

or

el

an

fiz
i

1952

1955

1955

Tehnice: teren aferent zona de protecție, S = 56 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: N—Vlaiculescu Ilie, S—Manoloiu I, V—biserică

Tehnice:teren aferent zona protecție sanitară
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: N—teren arabil, S—F.N.C., V—DJ 643, E—ciutura P.
Tehnice: teren aferent, S = 150 mp
Adresa: Diculești, str. Diculești
Vecini: Serban Vasile, km 1
Tehnice: teren aferent, zonă protecție sanitară
Descript: 25 mp
Adresa: Diculești, str. Diculești
Vecini: Marica C-tin

Teren ciutura BăbeniOltețu pe DJ 643

Teren ciutura BăbeniOltețu pe DJ 643

Teren cișmea

Teren cișmea

7.

8.

9.

10.

ce1950

1975

Podeț pe drum sătesc

1.3.17.2

rs
o

pe

6.

ite

a

Tehnice: L = 5 m, l = 2,8 m, tub beton armat
Descript: D = 600 mm, la km 1
Adresa: Diculești, str. Diculești
Vecini: Balutoiu Marin, km 1

1968

Podeț pe drum sătesc

tu

ra

1.3.17.2

Tehnice: L = 6 m, l = 2 m, din tub beton armat
Descript: 600 mm, la km 1
Adresa: Diculești, str. Diculești
Vecini: Rotaru Dumitru, km 1

ii
g

5.

1970

ăr

Podeț pe drum sătesc

rm

fo

1.3.17.2

Tehnice: L = 5m, l = 2 m,din tub beton armat
Descript: 600 mm
Adresa: Diculești, str. Diculești
Vecini: Dogaru Nicolae, km 1

iv

in

4.

1970

Podeț pe drumul sătesc

us

cl

1.3.17.2

Tehnice: L = 6 m, l = 2 m,tub beton armat
Adresa: Diculești, str. Diculești
Vecini: Stan Ilie, km 1

ex

3.

1975

at

tin

Podeț pe drum sătesc

Tehnice: L = 6 m, l = 2 m, din tub beton armat
Descript: D = 60 mp
Adresa: Diculești, str. Diculești
Vecini: Giura Ion, km 1

1.3.17.2

1996

2.

Pod pe drum sătesc

5

Tehnice: L = 6 m, l = 2 m, pe drum sătesc din beton
Descript: La km 1
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini:Ionescu Emilia

4

3

1.3.17.2.

2

1

Elemente de identificare

Denumirea bunului

1.

Cod de
clasificare

Nr.
crt.

Anul
PIF

300,00

300,00

300,00

300,00

518,30

539,90

539,90

899,80

539,90

899,80

6

Valoare de
inventar
(lei)

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI DICULEȘTI

Secțiunea I — Bunuri imobile

JUDEȚUL VÂLCEA

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCnr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 13
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Teren ciutura Goleasca

Teren școala Colelia

Teren 2.480 mp

17.

18.

19.

20.

21.

22.

fiz
i

Teren ciutura

16.

rm

fo

in

ăr

ite

tu

a
an

1960

1960

1960

Tehnice: S = 10.000 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: S—drum sătesc,V—Carstinoiu Mircea, E—școală
Tehnice: S = 5.000 mp,teren c.c.
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: S—parc cămin cultural, V—Croitorecu Ghe, E—DJ 643

Teren bază sportivă

Teren al celor 2 școli
Băbeni-Oltețu

ce1960

1935

1950

1947

Tehnice: S = 2.480 mp, teren agricol
Adresa: Diculești, str. Colelia
Vecini: N—Gheorghe Aurica, S—drum vicinal, E—școală

Tehnice: S = 1.000 mp, teren c.c.
Adresa: Diculești, str. Colelia
Vecini: N—Gheorghe Aurica, S—drum vicinal, E—DJ 643B

Tehnice: teren zonă protecție sanitară, S = 500 mp
Adresa: Diculești, str. Budești
Vecini: punctul Goleasca

rs
o

pe

Tehnice: teren aferent ciutura
Descript: zona de protecție sanitară = 1.490 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: Trușca Nicolae

ra

ii
g

Tehnice: teren aferent, S = 100 mp
Adresa: Diculești
Vecini: Oaca Ghe

iv
1950

or

Terenul ciutura pe drum
sătesc

15.

el

Teren ciutura BăbeniOltețu pe DJ 643

us

Tehnice: teren aferent zonei de protecție sanitară
Descript: S = 60 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: Copilu Marin, S—drum sătesc, E—drum sătesc

cl

1955

at

ex

Teren ciutura BăbeniOltețu pe DJ 643

14.

tin

Tehnice: teren aferent zonei de protecție sanitară
Descript: S = 40 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: DJ 643, E—Coltescu Ghe, S—Muftar Ion

es

13.

D

1950

Tehnice: teren aferent zonă protecție sanitară
Descript: S = 120 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: V—DJ 643, E—Vlad C-tin, S—Ciuca M.

Teren ciutura BăbeniOltețu pe DJ 643

1960

5

1947

Tehnice: teren aferent zonei de protecție = 160 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: Teren arabil, S—F.N.C., V—DJ 643

4

Tehnice: protecție sanitară = 250 mp
Adresa: Diculești, str. Budești
Vecini: N—E Stan Marin, S—Racoviceanu T., V—drum vicinal

Teren ciutura

3

Teren ciutura

2

12.

11.

1

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

1.015,00

2.030,00

503,44

250,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

6

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

7
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2006

1976

1970

Tehnice: S = 3.900 mp
Adresa: Diculești, sat Băbeni-Oltețu
Vecini: N—Popescu M., E—DJ 643, V—Vlaiculescu I.,
S—Ionica A.
Tehnice: S = 40 mp
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: N—Bunea I., V—DJ 643, S—Melceoiu Ghe.
Tehnice: S = 40 mp
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: N—primărie, V—Ionica A., E—DJ 643

Teren sediu nou
Primărie și Consiliul
Local Diculești

Teren stație ITA

Teren stație ITA

32.

33.

34.

1960

ce

fiz
i

Teren primărie

31.

or

el

an

rs
o

pe

Tehnice: S = 2.500 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: N—drum sătesc, V—Chiritoiu M., E—DJ 643,
S—Prioteasa M

1982

a

Teren cămin cultural

Tehnice: S = 1.000 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: N—parc, V—teren bază sportivă, E—DJ 643, drum
sătesc

ite

tu

30.

1982

ra

ii
g

Teren parc cămin
cultural

Tehnice: S = 2.200 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: N—școală, V—teren bază sportivă, E—DJ 643,
S—cămin cultural

ăr

29.

1982

rm

fo

in

Teren parc Budești

Tehnice: S = 5.200 mp
Adresa: Diculești, str. Budești
Vecini: N—Petrescu V., Nicu E., S—Cupareanu I., E—DJ 643

iv

28.

1968

us

cl

ex

Teren Bidrascu

Tehnice: S = 5.000 mp
Adresa: Diculești, str. Băbeni-Oltețu
Vecini: Râul Oltețu, drum agricol

at

27.

1976

tin

es

Teren Dealu Viilor

Tehnice: S = 2.500 mp
Adresa: Diculești, str. Budești
Vecini: N—Vasilescu V., S—Bidilici I.

D

26.

1935

Tehnice: S = 7.500 mp
Adresa: Diculești, str. Budești
Vecini: N—canal, V—teren agricol, E—Păun I., S—drum sătesc

Teren Goleasca

25.

1959

Tehnice: S = 3.872 mp, teren c.c.
Adresa: Diculești, str. Budești
Vecini: N—canal, V—DJ 643, E—teren Goleasca, S—drum
sătesc

1935

Teren școală Budești

Teren Goleasca

24.

23.

Tehnice: S = 8.000 mp
Adresa: Diculești, str. Budești
Vecini: S—drum sătesc, E—Cupareanu S., V—școală,
N—canal

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

20,10

80,12

56.400,00

491,26

435,00

345,10

346,00

348,00

267,30

865,00

786,2

920,00

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008
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WC zidărie

1.6.1.1

1.6.1.1

1.6.2

46.

47.

48.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Cămin cultural

WC zidărie

WC din scândură

1.5.12

45.

Magazie de scândură

1.5.12

Teren ciutura

44.

43.

1.3.1

42.

Stație ITA

Stație ITA

1.3.1

41.

ăr
ite

tu

ra

ii
g
a

or

el

an

rs
o

pe

fiz
i

2008

2008

1968

Tehnice: S = 30 mp
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: în incinta școlii
Tehnice: S = 506 mp, parter, fundație din beton, cărămidă
Descript: planșeu lemn, invelitoare lindab
Vecini: N—parc, E—DJ 643, V—teren baze sportive, S—drum
sătesc

ce1975

1975

1960

2008

2008

Tehnice: S = 40 mp, zidărie b.c.a
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: în incinta școlii

Tehnice: din scândură
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: în incinta școlii

Tehnice: S = 22 mp
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: N—Gheorghe A., S—drum sătesc, E—DJ 643B

Tehnice: S = 80 mp
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: Sterie Maria

Tehnice: S = 9 mp
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: Babeanu Ion, DJ 643

rm

fo

Tehnice: S = 9 mp
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: drum sătesc, DJ 643

iv

in
2008

Stație ITA

1.3.1

40.

us

cl

Tehnice: S = 9 mp
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: V.Cismaru Ghe., E—DJ 643

ex
1970

at

Tehnice: S = 36 mp
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: N—primărie, V—Ionica A., E—DJ 643

Stație ITA

1.3.1

39.

tin

1976

es

Tehnice: S = 36 mp
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: N—Bunea I., V—DJ 643, S—Melceoiu Gh.

Stație ITA

1.3.1

38.

D

2008

Teren stație ITA

37.

Tehnice: S = 25 mp
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: Babeanu Ion, DJ 643

2008

5

2008

Tehnice: S = 25 mp
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: V—Cismaru Ghe., E—DJ 643

4

Tehnice: S = 25 mp
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: drum sătesc, DJ 643

Teren stație ITA

3

Teren stație ITA

2

36.

35.

1

20,10

20,10

20,10

800.000,00

6.500,00

8.400,00

0,06

0,14

16,24

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

6

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

7
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1960

1946

Tehnice: L = 265 m
Descript: panouri din fier, stâlpi din țeavă
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: N—Croitorescu Ghe., E—școală, V— DJ 643, S—parc
Tehnice: L = 200 m din fier
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: N—canal, V— DJ 643, S—drum sătesc
Tehnice: tub beton D = 800 mm
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: Sterie Maria

Împrejmuire cămin
cultural

Împrejmuire gard școli

Împrejmuire gard școală

1.6.3.1

1.6.3.1

1.6.3.1

1.8.1

56.

57.

58.

59.

Ciutură drum sătesc

1960

Tehnice: L = 170 m
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: căminul cultural

Gard școală

1.6.3.1

rs
o

pe

55.

a

or

el

an

ce1968

fiz
i

1960

2006

Tehnice: împrejmuire din lemn l = 222 m
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: N—Gheorghe A., S—drum vicinal, E—școală

ite

tu

Sediu nou Primărie și
Consiliul Local Diculești

ra

ii
g

1.6.4

ăr

Tehnice: S = 609,20 mp
Descript: regim de înălțime P+M, fundație și elevație din beton,
acoperită cu țiglă
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: N—Popescu M., E—DJ 643, V—Vlaiculescu I.,
S—Ionica A.

rm

54.

1960

fo

in

Local dispensar

iv

us

cl

1.6.4

Tehnice: S = 80 mp, fundație din beton
Descript: planșeu din lemn, învelitoare tablă
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: N—drum sătesc, S—Prioteasa M., E—DJ 643,
V—Chiritoiu M.

at

ex

53.

1968

Școala cu clasele I—IV
Budești

tin

1.6.4

Tehnice: S = 320 mp, fundație din beton, cărămidă
Descript: învelitoare din tablă, parter
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: N—canal, S—drum sătesc, V—DJ 643

es

D

52.

1950

Școala cu clasele I—VIII

Tehnice: S = 128 mp, fundație din beton, cărămidă
Descript: învelitoare din tablă, regim înălțime p
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: N—școală generală I—VIII, S—parc, E—DJ 643

1.6.4

1980

Tehnice: S = 408 mp, p+1, fundație beton, cărămidă
Descript: învelitoare tablă, planșeu din lemn
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: N—Croitorescu Ghe., S—școală generală, E—DJ 643

1960

51.

Școala cu clasele I—VIII

Școala cu clasele I—IV

1.6.4

1.6.2

50.

49.

Tehnice: S = 89 mp, parter, fundație din beton, cărămidă
Descript: învelitoare tablă, planșeu lemn
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: N—DJ, S—drum vicinal, V—teren agricol

300,00

1,30

187,00

1,20

0,95

390.605,00

8,00

12,82

24,15

99,60

20.000,00

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008
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Cișmea

Ciutură

Ciutură

Ciutură

Ciutură

Ciutură

Ciutură

Ciutură

Ciutură

1.8.3

1.8.3

1.8.3

1.8.3

1.8.3.

1.8.3

1.8.3

1.8.3

1.8.3

1.8.3

1.8.3

1.8.3

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Ciutură

Ciutură

Ciutură

Ciutura Băbeni-Oltețu

Cișmea pe drum sătesc

1.8.3

1.8.3

3

2

61.

60.

1

or

el

an

rs
o

fiz
i

1969

1964

1969

Tehnice: tub beton, D = 1.000
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: Trusca C-tin
Tehnice: tub beton, D = 400 mm
Adresa: Diculești,Colelia
Vecini: teren aferent școlii

ce

1970

1974

Tehnice: tub din beton, D = 1.000 mm
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: teren aferent local primărie

pe

1972

a

1960

Tehnice: tub beton armat
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: Oaca Ghe.

Tehnice: tub din beton, D = 800 mm
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: Sterie Maria

Tehnice: tub din beton, D = 1.000 mm
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: Vlad C-tin

ite

tu

ra

ii
g

Tehnice: tub din beton, D = 1.000 mm
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: Ciuca P.

ăr

1965

rm

Tehnice: tub de beton, D = 1.000 mm
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: biserica

fo

in
1965

iv

us

Tehnice: tub de beton D = 1.000 mm
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: Copilu M.

cl
1965

ex

Tehnice: tub beton, D = 400 mm
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: în curtea școlii

es

at

1965

Tehnice: tub beton D = 880 mm
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: Stan Marin

tin

1976

Tehnice: din beton
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: Marica C-tin

D

1959

1978

5

Tehnice: tub beton, D = 1.000 mm
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: V—DJ 643B, E—Coltescu I., S—Muftar I.

Tehnice: din beton, la km 1
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: Serban V.

4

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

6

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

7
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Drum sătesc

Drum sătesc

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

83.

84.

fiz
i

82.

or

el

1.3.7.1

81.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Drum sătesc

Drum sătesc

a

rs
o

pe

1930

1940

1935

Tehnice: L = 800 m, l = 7 m, pietruit, intravilan
Descript: zonă de siguranță = 1,5 m, șanțuri din pământ
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Ioana N. la Ionica C.
Tehnice: L = 450 m, l = 6 m, pietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță, fără șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Coltescu M. la Scarlat A.

ce

1975

Tehnice: L = 300 m, l = 4 m, pietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la DJ 643B la Speriusi E.

Tehnice: L = 900 m, l = 8 m, pietruit, extravilan
Descript: fără zonă de siguranță
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Dragota A. la DJ 643

ite

1970

tu

Tehnice: L = 450 m, l = 8 m, pietruit, intravilan
Descript: zonă siguranță = 2 m, șanțuri din pământ
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Ciuca M. la Dragota A.

ra

1970

ii
g

Tehnice: L = 150 m, l = 5 m, pietruit, intravilan
Descript: 2 m siguranță, șanț pământ
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la DJ 643B la Popescu A.

ăr

an

1.3.7.1

80.

Drum sătesc

Drum sătesc

1.3.7.1

rm

fo

in

1936

79.

us

iv

Drum sătesc

1.3.7.1

78.

cl

ex

Tehnice: L = 850 m, l = 8,2, zonă siguranță, intravilan
Descript: pietruit, șanțuri marginale din pământ
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Popa N. la Dragota Alex.

tin

at
1970

Drum sătesc

1.3.7.1

77.

es

Tehnice: L = 200 m, l = 7 m, pietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la căminul cultural la Cupareanu A.

D

1965

Drum sătesc

1.3.7.1

76.

1930

Tehnice: L = 1.450 m, l = 7 m, pietruit, intravilan
Descript: 1,5 zonă siguranță, șanțuri marginale pavate
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: De la Florica Ghe. la Speriusi A.
Tehnice: L = 300 m, l = 4 m, pietruit, intravilan
Descript: fără zonă protectoare și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Banica I. la Tobosaru I.

1920

Tehnice: tub beton, D = 1.000
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: punctul Goleasca

Drum sătesc

Ciutură

1.3.7.1

1.8.3

75.

74.

43.789,70

146.363,40

19.462,10

127.780,90

85.223,10

18.412,10

181.099,10

22.705,80

19.462,10

287.368,10

300,00

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008
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Drum sătesc

Drum sătesc

Drum sătesc

Drum sătesc

Drum sătesc

Drum sătesc

Drum sătesc

Drum sătesc

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Drum sătesc

Drum sătesc

Drum sătesc

3

1.3.7.1

1.3.7.1

2

86.

85.

1

fiz
i

1935

1940

1935

Tehnice: L = 217 m, l = 6 m, pietruit, intravilan
Descript: 1 m zonă de siguranță, șanțuri marginale din pământ
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: de la Nicolae D. la Ciuca M.
Tehnice: L = 270 m, l = 5 m, pietruit, intravilan
Descript: 1 m zonă de siguranță, șanț marginal din pământ
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: de la Dogaru N. la Buru M.
Tehnice: L = 1.870 m, l = 5 m, pietruit, intravilan
Descript: zonă de siguranță 2 m, șanț marginal din pământ
Adresa: Diculești, cătun Afumați
Vecini: de la DJ 643 la Ilie A Ilie

ce

1935

or

el

an

Tehnice: L = 1.400 m, l = 5 m, pietruit, intravilan
Descript: zonă de siguranță 1,5 m, șanț marginal din pământ
Adresa: Diculești, cătun Matoiesti
Vecini: de la Balutoiu M. la Prejoianu Eugen

pe
rs
o

1935

a

Tehnice: L = 1.250 m, l = 6 m, pietruit, intravilan
Descript: zonă de siguranță 2 m, șanț mărginaș din pământ
Adresa: Diculești, cătun Bracesti
Vecini: de la DJ 643 la Prejoianu Eugen

ite

tu

ra

ii
g

1930

ăr

Tehnice: L = 2.500 m, l = 6 m, pietruit, intravilan
Descript: zonă siguranță 1,5 m, șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la DJ 643 la bazine apă Dealu Viilor

rm

fo

in
1995

iv

Tehnice: L = 500 m, l = 7 m, pietruit, intravilan
Descript: fără zonă de protecție
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la Giura I la Paun I.

us

cl

ex
1943

at

Tehnice: L = 200 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și fără șanțuri
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Mihai A. la izlaz

tin

es
1935

Tehnice: L = 240 m, l = 6 m, pietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță, fără șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Badea T. la Trusca E.

D

1935

1935

5

Tehnice: L = 800 m, l = 7 m, pietruit, intravilan
Descript: zonă siguranță 1,5 m, șanțuri din pământ
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Rosianu V. la Dumitrana D.

Tehnice: L = 250 m, l = 6 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Dumitrana D. la Trusca N.

4

264.014,60

33.141,80

30.155,60

63.296,40

208.782,50

243.578,40

60.007,00

11.108,10

23.354,50

146.363,40

24.327,60

6

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008
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Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

fiz
i

1962

1962

Tehnice: L = 450 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Popescu A. la drum tarla Bidrascu
Tehnice: L = 350 m, l = 3 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la DJ 643B la drum tarla saivan

Drum vicinal

Drum vicinal

ce

1930

1930

or

el

an

rs
o

pe

Tehnice: L = 40 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: de la Șerban Cherachita la Voicu C-tin

a

1930

ite

Tehnice: L = 36 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: de la Voicu C-tin la Voicu C-tin

tu

ra

ii
g

1962

ăr

Tehnice: L = 80 m, l = 2 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: de la Bucuresteanu I. la teren izlaz

rm

fo

in
1962

iv

us

Tehnice: L = 80 m, l = 4 m, intravilan, nepietruit
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: de la DJ 643B la Stoica Alex. dr. tarla

cl

ex
1962

at

tin

Tehnice: L = 85, l = 4 m, nepietruit
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: de la Militaru A. la teren izlaz

es

1962

Tehnice: L = 80 m, l = 3 m, intravilan, nepietruit
Descript: fără zonă de siguranță, șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: de la Ciuca C-tin la teren izlaz

D

1962

Tehnice: L = 90 m, l = 1,5 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță, șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Colelia
Vecini: de la Salop Alex. la tarla izlaz

1940

Tehnice: L = 50 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la drum sătesc la Popescu Ghe.

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum sătesc

1.3.7.1

1.3.7.1

97.

96.

Tehnice: L = 650 m, l = 5 m, pietruit, intravilan
Descript: zonă de siguranță 1,5 m, șanț marginal din pământ
Adresa: Diculești, cătun Cacaina
Vecini: de la Melceoiu E. la Blutoiu Mihai

24.298,90

44.174,00

2.777,00

2.221,60

1.999,50

1.333,00

4.443,20

4.720,90

3.332,40

1.874,50

79.246,80

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008
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Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

1.3.7.1

107.

3

108.

2

1

a

or

el

an

rs
o

pe

fiz
i

1962

1962

1930

Tehnice: L = 250 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Dumitrescu M. la drum tarla
Tehnice: L = 160 m, l = 5 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la drum sătesc la Tistea Haralambie

ce

1935

1938

Tehnice: L = 85 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la DJ 643B la drum tarla ogradă

Tehnice: L = 300 m, l = 5 m, nepietruit, extravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Scarlat A. la drum Scarlatesti

Tehnice: L = 80, l = 4 m, nepietrui, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la DJ 643B la Rada A.

ite

tu

ra

ii
g

1942

ăr

Tehnice: L = 400 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Trusca A. la Stan V.

rm

fo

in
1962

iv

Tehnice: L = 150 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Stan N. la Ciuca N.

us

cl

ex
1962

at

tin

Tehnice: L = 200 m, l = 4 m, pietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Mihai A. la biserică

es
1962

Tehnice: L = 60 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la DJ 643B la Trana Eugenia

D

1962

1962

5

Tehnice: L = 600 m, l = 4 m, nepietruit, extravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la cimitir la drum saivan, tarla saivan

Tehnice: L = 200 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Manoluiu I. la cimitir biserică

4

18.050,60

13.885,10

3.540,70

20.827,70

2.221,60

16.662,10

83.311,10

11.108,10

3.332,40

24.993,20

8.331,10

6

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

7
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Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

or

el

an

rs
o

pe

fiz
i

1932

1927

Tehnice: L = 400 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la Rusetelu N. la Soare M.
Tehnice: L = 300 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la Cupareanu G. la Parvulescu A.

Drum vicinal

Drum vicinal

ce

1962

1962

Tehnice: L = 100 m, l = 6 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la Badic Ghe. la drum tarla

a

1930

ite

Tehnice: L = 250 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la Cismaru Ghe. la Linca I.

tu

ra

ii
g

1932

ăr

Tehnice: L = 140 m, l = 5 m, pietruit, intravilan
Descript: zonă de siguranță 0,5 m, șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la Badea Ghe. la Vasilescu N.

rm

fo

in
1962

iv

us

Tehnice: L = 350 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanț marginal
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Ioana N. la drum tarla pitici

cl

ex
1926

at

tin

Tehnica: L = 300 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Mitrache A. la Paun A.

es

1926

Tehnice: L = 500 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Stan E. la Mitroi C-tin

D

1926

Tehnice: L = 300 m, l = 6 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Dumitrana D. la Trusca Iancu

1927

Tehnice: L = 100 m, l = 6 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la Cupareanu M. la Soare M.

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

120.

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

1.3.7.1

119.

118.

Tehnice: L = 100 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Băbeni-Oltețu
Vecini: de la Trusca N. la Paun M.

24.993,20

33.324,20

8.331,10

11.108,10

20.827,70

26.659,90

194.439,10

16.662,10

27.770,20

24.993,20

4.165,50

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008
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Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

a

or

el

an

fiz
i

1930

1930

Tehnice: L = 138 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Cacaina
Vecini: de la Giura V. la Giura N.
Tehnice: L = 80 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Cacaina
Vecini: de la Balutoiu V. la Paun M.

Drum vicinal

Drum vicinal

ce

1942

1962

1930

Tehnice: L = 128 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Matoiesti
Vecini: de la Ruxanda I. la Cupareanu I.

rs
o

pe

Tehnice: L = 58 m, l = 5 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Matoiesti
Vecini: de la Prejoianu E. la drum tarla

ite

tu

ra

ii
g

1962

ăr

Tehnice: L = 27 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Matoiesti
Vecini: de la Busuioc T la valcea Tamasoia

rm

fo

in
1938

iv

Tehnice: L = 138 m, l = 5 m, pietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Baracesti
Vecini: de la Melceoiu F la Chirca C-tin

us

cl

ex
1962

at

Tehnice: L = 48 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Baracesti
Vecini: de la Preoteasa M. la drum tarla

tin

es
1930

Tehnice: L = 70 m, l = 6 m, nepietruit, intravilan
Descript: zonă fără siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Baracesti
Vecini: de la Petrica V. la Bejoiu N.

D

1930

1948

5

Tehnice: L = 37 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Baracesti
Vecini: de la Bolboie M. la drum tarla

Tehnice: L = 200 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la Petrescu I. la valcea Ghinduta

4

Tehnice: L = 80 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Cacaina
Vecini: de la Blutoiu V. la Predescu A.

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

1.3.7.1

129.

3

130.

2

1

4.443,20

7.664,60

886,50

5.331,90

4.026,70

1.499,60

9.580,70

2.665,90

583.170,00

2.055,00

16.662,10

6

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008
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Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

142.

Drum vicinal

Drum vicinal

1.3.7.1

1.3.7.1

141.

140.

or

el

an

rs
o

pe

fiz
i

1927

1962

1920

Tehnice: L = 50 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: de la Păpadie V. la drum tarla
Tehnice: L = 37 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Cacaina
Vecini: de la drum vicinal la Balutoir Ghe.

ce

1962

Tehnice: L = 24 m, l = 3 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Afumați
Vecini: de la Dumitra N. la Dumitra V.

Tehnice: L = 50 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Afumați
Vecini: de la Dinca N. la drum tarla

a

1930

ite

Tehnice: L = 193 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Afumați
Vecini: de la Udrea N. la Biserica

tu

ra

ii
g

1927

ăr

Tehnice: L = 500 m, pietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Budești
Vecini: de la Moara la Preoteasa V.

rm

fo

in
1932

iv

us

Tehnice: L = 190 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Afumați
Vecini: de la Popescu N. la valcea Tamasoia

cl

ex
1930

at

tin

Tehnice: L = 77 m, l = 6 m, nepietruit, intravilan
Derscript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Afumați
Vecini: de la Stancu M. la Stancu R.

es

1930

Tehnice: L = 105 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: de la Ciuca V. la Ciuca M.

D

1930

1935

Tehnice: L = 140 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanț marginal
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: de la Buru M. la Serban Alex.

Tehnice: L = 50 m, l = 4 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, cătun Matoiesti
Vecini: Nicu I. la Serban V.

2.568,80

2.777,00

666,50

2.777,00

10.719,30

55.540,40

4.998,60

6.441,90

5.831,70

7.775,70

2.777,00

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008
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Teren curte AGROMEC

Drum exploatare

110.

111.

1.3.7.1

Teren „Obștea Veche”

109.

3

Teren „Piscu Conții”

2

1

Denumirea bunului

108.

Cod
clasificare

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr.
crt.

at

tin

es

iv

us

cl

ex
rm

fo

in

1962

Tehnice: L = 28 m, l = 3 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: de la Giura Ion la drum tarla

D

1962

5

Tehnice: L = 155 m, l = 3 m, nepietruit, intravilan
Descript: fără zonă de siguranță și șanțuri marginale
Adresa: Diculești, Diculești
Vecini: de la Nastasescu F. la drum tarla

4

1.555,10

6.456,60

6

a

or

el

an

rs
o

pe

2007

1999

Tehnice: L = 360 m, l = 5 m, S = 1.800 mp
Descriptive: situat în extravilan, din pământ stabilizat cu șanțuri
fără zonă de protecție
Adresa: Lăcustenii de Jos
Vecini: de la ulița sătească spre râul Olteț

c1991
e

fiz
i

1991

5

Anul
PIF

Tehnice: S = 6.600 mp
Adresa: Gănești
Vecini: N — teren primărie și teren agricol proprietate Dobrișan
Corneliu, E — teren primărie și DJ 643, V — proprietate privată
Barcău Ionel, S — drum comunal

Tehnice: S = 1.000 mp
Adresa: intravilan sat Lăcustenii de Jos
Vecini: N — teren agricol Herăscu Nicolae, S, V — Școala cu
clasele I—VIII Lăcusteni, E — DJ 643

Tehnice: S = 936 mp
Adresa: extravilan sat Contea
Vecini: N — drum sătesc, E — teren pășune Călugărița Ioana
și Vladu Gh. Constantin, V — teren pășune Nițu Elena,
S — teren pășune Palovici Tudor

4

ite

tu

ra

ii
g

Elemente de identificare

ăr

52.134,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

6

Valoare de
inventar
(lei)

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI LĂCUSTENI

Drum vicinal

1.3.7.1

152.

JUDEȚUL VÂLCEA

Drum vicinal

3

1.3.7.1

2

151.

1

Domeniul public al
comunei Lăcusteni.
HCL nr. 14/2008

Domeniul public al
comunei Lăcusteni.
HCL nr. 12/2008

Domeniul public al
comunei Lăcusteni.
HCL nr. 12/2008

Domeniul public al
comunei Lăcusteni.
HCL nr. 12/2008

7

Situația
juridică

ANEXA Nr. 14

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

Domeniul public al
comunei Diculești.
HCL nr. 19/2008

7

42
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 600/12.VIII.2008

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 600/12.VIII.2008

43

REPUBLICĂRI
DECIZIA
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale*) nr. 183/2005
privind aprobarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale**)
Art. 1. — Se aprobă Contractul-cadru de distribuție a gazelor
naturale — clauze specifice de contractare, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii se
abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 533/2001
privind aprobarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor
naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 698 din 2 noiembrie 2001, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
precum și părțile din contractele de distribuție a gazelor naturale
au obligația să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 4. — Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2005.
ANEXĂ

CONTRACT-CADRU

anul

luna

.. ziua

fiz
i

nr.

ce
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I. Părțile contractante
Societatea Comercială ..... .............
., cu sediul în ... ........................
.., str. .... ..............
. nr. ... .,
județul/sectorul ... ................
., cod poștal .. ................ .., telefon ... ..................
., fax .. .....
., cod unic de
înregistrare ...................
., cod de înregistrare fiscală ..................................................., nr. de ordine la oficiul registrului
comerțului ...................................., având codul IBAN nr. ...
........... .., deschis la .....................
, reprezentată legal
prin ...... ......................
., în calitate de prestator al serviciilor de distribuție a gazelor naturale, titular al Licenței de distribuție
a gazelor naturale nr. ................. /
, denumită în cele ce urmează distribuitor (operator de distribuție),
și
............................................................................................................., furnizor de gaze naturale, persoană juridică, sau
consumator eligibil, persoană fizică sau juridică, în calitate de beneficiar al serviciilor de distribuție a gazelor naturale, denumită în
cele ce urmează beneficiar,
(Se va completa cu datele de identificare ale beneficiarului; în cazul în care beneficiar este un furnizor de gaze naturale,
calitatea acestuia de furnizor se va certifica prin licența de furnizare.)
au convenit încheierea prezentului contract.

at

ex

II. Date și documente generale (se completează de către distribuitor)
Locul de consum ....................................................................................

.., identificat prin ................./Contractul

tin

(localitatea, județul/sectorul, str., nr.)

D

es

de locațiune (închiriere imobil)/Contractul de comodat nr. ...................................; (actul de proprietate/contractul de
locațiune/contractul de comodat sau alte documente care să justifice calitatea beneficiarului de utilizator al locului de consum vor
fi prezentate la încheierea contractului exclusiv de consumatorii eligibili, în calitate de beneficiari care încheie direct prezentul
contract cu distribuitorul).
III. Condiții generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale
Art. 1. — (1) Condițiile generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale se referă la predarea/preluarea
comercială a gazelor naturale, măsurarea gazelor naturale, drepturi și obligații, condiții de prestare a serviciilor de distribuție a
gazelor naturale, confidențialitate, notificări, forța majoră și definirea unor termeni utilizați în contract.
*) În prezent, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a preluat atribuțiile, bugetul, sursele de finanțare, personalul, drepturile
și obligațiile Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), care s-a desființat, conform art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008.
**) Republicată în temeiul art. VII din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea
Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale și modificarea și completarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 21 mai 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005 și a mai fost modificată și completată prin:
— Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 459/2005 privind modificarea Contractului-cadru de
distribuție a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 10 iunie 2005;
— Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 7/2006 pentru modificarea și completarea Contractuluicadru de distribuție a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 17 ianuarie 2006;
— Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.189/2006 privind modificarea și completarea
Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 16 noiembrie 2006;
— Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.360/2006 privind modificarea și completarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 16 ianuarie 2007.
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(2) Distribuitorul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului, cu titlu gratuit, Condițiile generale de contractare a
serviciilor de distribuție a gazelor naturale, înainte de semnarea contractului, și să le afișeze la sediile și/sau la alte locații ale
acestuia.
IV. Obiectul contractului. Delimitarea instalației de utilizare
Art. 2. — (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale, desemnând
ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de distribuitor pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de distribuție și
vehicularea prin sistemul de distribuție a cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, asigurate de beneficiar pe
perioada de valabilitate a prezentului contract.
(2) Capacitatea rezervată este de
unități de energie pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a prezentului contract
și se stabilește de comun acord între părți, la solicitarea beneficiarului. În cazul în care beneficiarul are mai multe locuri de consum,
capacitatea rezervată prin prezentul contract rezultă din însumarea capacităților de distribuție rezervate la nivel maxim, pentru
fiecare loc de consum.
(3) În cazul în care există mai multe puncte de livrare pentru același loc de consum, capacitatea rezervată pentru locul de
consum rezultă din însumarea capacităților de distribuție rezervate la nivel maxim, pentru fiecare punct de livrare.
(4) Cantitățile de gaze naturale vehiculate prin sistemul de distribuție, exprimate în unități de energie, sunt prevăzute în
anexa nr. 1.
V. Durata contractului. Calitatea gazelor naturale
Art. 3. — Prezentul contract se încheie pentru intervalul........... — ................ Prelungirea duratei de valabilitate a
contractului se poate realiza cu acordul expres al părților. Neanunțarea în scris, de către oricare dintre părți, a intenției sale de a
nu prelungi contractul, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, atrage
prelungirea de drept a acestuia pentru o durată egală cu aceea convenită inițial.
Art. 4. — (1) Parametrii calitativi ai gazelor naturale distribuite conform prezentului contract se determină în conformitate
cu reglementările în vigoare. Buletinul de analiză cromatografică va preciza în mod expres puterea calorifică superioară, exprimată
în kWh/mc. Buletinele de analiză cromatografică vor fi puse la dispoziția părților, în conformitate cu reglementările în vigoare.
(2) Distribuitorul va pune la dispoziția beneficiarului, la cererea acestuia, modul de calcul al puterii calorifice superioare,
efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru gazele naturale livrate.
VI. Tariful de distribuție. Modalități și condiții de plată. Garanții
Art. 5. — Beneficiarul va plăti distribuitorului contravaloarea serviciilor de distribuție prestate, calculată în baza tarifului de
distribuție prevăzut în anexa nr. 2 și stabilit în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 6. — (1) Facturarea contravalorii serviciilor de distribuție a gazelor naturale se realizează în baza cantităților de gaze
naturale livrate de către distribuitor, exprimate în unități de energie.
(2) Modalitatea de plată, instrumentele de plată, precum și desemnarea băncilor agreate pentru derularea operațiunilor
bancare sunt stabilite de comun acord, cu respectarea legislației în vigoare.
(3) Plata contravalorii serviciilor de distribuție a gazelor naturale se face în termen de 15 zile calendaristice de la data
emiterii facturii de către distribuitor. În cazul în care scadența este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi
lucrătoare.
(4) În cazul în care plata se realizează prin intermediul băncilor agreate de părți, obligația în cauză este considerată
îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul distribuitorului.
Art. 7. — (1) La data încheierii prezentului contract părțile pot să își prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de
garantare a propriilor obligații, convenite de către acestea.
(2) Garanția prevăzută la alin. (1) este destinată îndeplinirii obligațiilor contractuale ale părților, la adăpostul unor
evenimente viitoare neprevăzute care ar putea să îl aducă pe distribuitor/beneficiar în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile
contractuale.
(3) Constituirea instrumentelor de garantare, în condițiile alin. (1), se realizează în condiții de echivalență.
VII. Răspunderea contractuală
Art. 8. — (1) Beneficiarul este îndreptățit să solicite și să primească:
a) o sumă calculată prin înmulțirea diferenței dintre cantitatea predată și cea preluată de beneficiar cu prețul gazelor
naturale din import, considerat de autoritatea de reglementare la evaluarea sumei fixe unitare pentru achiziția gazelor naturale în
perioada respectivă, în situația în care cantitatea de gaze naturale, exprimată în unități de energie, predată distribuitorului la punctul
de predare/preluare de la intrarea în sistemul de distribuție nu este integral livrată beneficiarului în punctul de predare/preluare de
la ieșirea din sistemul de distribuție;
b) o sumă egală cu 0,5 % din contravaloarea gazelor naturale predate la ieșirea din sistemul de distribuție și care se află,
potrivit buletinelor de analiză, în condiții de calitate sub cele prevăzute de legislația în vigoare, determinată prin înmulțirea cantității
de gaze naturale exprimată în unități de energie, din perioada de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea
costurilor de achiziție a gazelor naturale, stabilită de autoritatea de reglementare în perioada respectivă.
(2) Neîndeplinirea obligației de plată a contravalorii serviciilor de distribuție a gazelor naturale, prevăzută la art. 6 alin. (3),
atrage:
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul majorărilor de
întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi
calendaristică de la data emiterii facturii și până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației
de plată într-un termen de grație de 15 zile calendaristice de la data scadenței;
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b) limitarea prestării serviciilor de distribuție a gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, sau
întreruperea prestării serviciilor de distribuție începând cu a 26-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile
calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligației de plată;
c) întreruperea prestării serviciilor de distribuție a gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul în care s-a
procedat la limitarea prestării serviciilor de distribuție conform prevederilor lit. b), începând cu ziua imediat următoare expirării
termenului de grație prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată;
d) posibilitatea rezilierii prezentului contract printr-o notificare trimisă de distribuitor, rezilierea operând de drept, fără punere
în întârziere, în cazul neachitării debitelor restante, începând cu a 31-a zi calendaristică de la expirarea termenului de grație
prevăzut la lit. a).
(3) Pentru obligațiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligațiile de plată ale beneficiarului prevăzute la alin. (2),
partea în culpă va plăti celeilalte părți daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.
(4) Distribuitorul este îndreptățit să solicite și să primească o sumă egală cu 0,5 % din contravaloarea gazelor naturale
predate la intrarea în sistemul de distribuție și care, potrivit buletinelor de analiză, se află în condiții de calitate sub cele prevăzute
de legislația în vigoare, determinată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, din perioada de
neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, stabilită de autoritatea de
reglementare în perioada respectivă.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. b), în situația în care din punct de vedere tehnic nu este posibilă limitarea,
termenul de întrerupere a prestării serviciilor de distribuție, respectiv de reziliere a contractului se va reduce în mod corespunzător,
prin luarea măsurii întreruperii în termenul prevăzut în alin. (2) lit. b).
Art. 9. — În condițiile permiterii accesului de către beneficiar, distribuitorul este obligat, în termen de maximum 24 de ore,
să asigure reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, în situația în care beneficiarul își achită obligațiile de plată
scadente, inclusiv tariful aferent reconectării, cu excepția art. 8 alin. (2) lit. d).
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VIII. Încetarea contractului
Art. 10. — Contractul de distribuție a gazelor naturale încetează:
a) prin ajungere la termen, în situația în care intenția cu privire la neprelungirea duratei contractului este notificată de una
dintre părți cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului;
b) prin rezilierea contractului, în caz de neplată a tuturor debitelor restante în termenul prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. d);
c) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părți a obligațiilor sale contractuale, altele decât cele prevăzute
la lit. b). În acest caz, rezilierea va deveni efectivă în cazul în care neexecutarea obligației nu este remediată de partea în culpă
în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealaltă parte a unei notificări în acest sens;
d) la cererea beneficiarului, prin denunțare unilaterală, în baza unei notificări prealabile adresate celeilalte părți cu cel
puțin 75 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunțarea devine efectivă. Denunțarea devine efectivă sub condiția
achitării tuturor obligațiilor de plată.
Art. 11. — Rezilierea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului
până la momentul rezilierii acestuia.
Art. 12. — Prezentul contract se consideră reziliat de plin drept în situația declanșării procedurii falimentului uneia dintre
părți.

D

IX. Soluționarea litigiilor
Art. 13. — (1) Părțile convin ca neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea
ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
(2) În caz contrar, litigiile vor fi deduse spre soluționare instanței de judecată competente ori vor fi supuse arbitrajului
comercial, la alegerea părților.
X. Alte clauze
Art. 14. ..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
XI. Clauze finale
Art. 15. — Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil, precum și
cu celelalte reglementări în vigoare.
Art. 16. — (1) Clauzele cuprinse în prezentul contract pot fi modificate și/sau completate prin acte adiționale, cu acordul
părților, sub condiția ca acestea să nu contravină prevederilor contractului-cadru, precum și altor reglementări în vigoare.
(2) Prezentul contract se consideră modificat de drept în situația modificării/completării contractului-cadru care a stat la
baza acestuia, a modificării tarifelor de distribuție, distribuitorul având obligația să notifice beneficiarului aceste modificări/completări.
Art. 17. — Anexa nr. 1 „Programul de distribuție a gazelor naturale”, anexa nr. 2 „Tariful pentru prestarea serviciilor de
distribuție” și anexa nr. 3 „Modalitatea de încadrare a beneficiarului în raport de categoriile de consumatori” fac parte integrantă
din prezentul contract.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 18. — Prezentul contract a fost întocmit astăzi, ................, în două exemplare având aceeași valoare juridică, câte unul
pentru fiecare parte.

Distribuitor,
........................................
reprezentantul legal,
Vizat
Oficiul juridic

Beneficiar,
........................................
reprezentantul legal,
Vizat
Oficiul juridic

NOTĂ:
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Reproducem mai jos prevederile art. III, IV și V din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale și modificarea și completarea Condițiilor
generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, texte care nu au fost încorporate în forma republicată a
Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005:
Art. III. — Pentru consumatorii eligibili de gaze naturale încadrați în categoriile B4—B6, distribuitorii vor proceda la
regularizarea sumelor rezultate din reîncadrare numai pentru cantitățile consumate începând cu data de 1 ianuarie 2009.
Art. IV. — Titularii licențelor de distribuție a gazelor naturale au obligația ca, în cazul în care doresc să prelucreze datele
având caracter personal ale consumatorilor casnici de gaze naturale, persoane fizice, să solicite acordul acestora, exprimat în mod
expres și neechivoc, în conformitate cu prevederile legale.
Art. V. — Titularii licențelor de distribuție a gazelor naturale au obligația ca la redactarea textului contractelor încheiate cu
consumatorii casnici de gaze naturale să utilizeze fonturi a căror mărime să fie de minimum 10.
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ANEXA Nr. 1
la contractul-cadru

1

Observații

2

3
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Cantitate
— unități de energie —
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Perioada de distribuție
— lună —
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P R O G R A M U L D E D I S T R I B U Ț I E A G A Z E L O R N AT U R A L E
Locul de consum ......................
1. Capacitate rezervată
..
2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi între ......... și ................ (bar)
3. Presiunea minimă tehnologică P (1) .................... (bar); presiunea de avarie P (2) ........ (bar)

TOTAL
NOTĂ:
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Decembrie
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....

D

1. În cazul locurilor de consum unde există mai multe puncte de livrare, nivelul presiunilor, precum și programul de
distribuție vor fi stabilite pentru fiecare punct de livrare.
2. Pentru consumatorii încadrați în categoriile de consumatori B1—B3, programul de distribuție va fi stabilit pe baza
istoricului de consum al acestora.
3. Defalcarea cantităților lunare pe cantități zilnice/orare va fi făcută, la solicitarea distribuitorului, pentru categoriile de
consumatori B4—B6.
4. Presiunea minimă tehnologică/presiunea de avarie va fi completată, după caz.
ANEXA Nr. 2
la contractul-cadru

TA R I F U L P E N T R U P R E S TA R E A S E R V I C I I L O R D E D I S T R I B U Ț I E
Art. 1. — (1) Tariful reglementat pentru activitatea de

Art. 2. — În cazul în care beneficiarul este un titular al licenței

distribuție a gazelor naturale este de ...................... lei/unități de

de furnizare a gazelor naturale, care încheie contractul de

energie, conform reglementărilor în vigoare, corespunzător

distribuție pentru clienții săi, consumatori eligibili de gaze

categoriei ............................., în care beneficiarul este încadrat,

naturale, tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție

pentru locul de consum ..............................................................

vor fi prevăzute distinct pentru fiecare dintre consumatorii

....................................................................................................

eligibili, pentru fiecare loc de consum, în funcție de categoria în

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu include TVA.

care aceștia s-ar încadra.
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ANEXA Nr. 3
la contractul-cadru

M O D A L I TAT E A D E Î N C A D R A R E A B E N E F I C I A R U L U I
Î N R A P O R T D E C AT E G O R I I L E D E C O N S U M AT O R I

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

a) începând cu luna următoare momentului în care s-a
înregistrat depășirea, în cazul în care în cadrul intervalului
1 ianuarie — 31 decembrie consumul înregistrat depășește
pragul superior de consum al categoriei în care locul de consum
al beneficiarului este încadrat;
b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârșitul
intervalului 1 ianuarie — 31 decembrie consumul înregistrat este
mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care
locul de consum al beneficiarului este încadrat.
(2) Prin excepție, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a),
în cazul în care distribuitorul nu are aprobat un tarif reglementat
pentru categoria în care locul de consum al beneficiarului ar
trebui încadrat, acesta va modifica încadrarea începând cu data
de 1 ianuarie.
(3) În cazul rezilierii contractului de distribuție a gazelor
naturale încheiat pentru un loc de consum al unui consumator
care devine eligibil sau care revine la furnizarea reglementată,
anterior datei de 31 decembrie inclusiv, distribuitorul nu va
modifica încadrarea locului de consum al beneficiarului.
Art. 6. — (1) În cazul modificării încadrării, distribuitorul va
recalcula valoarea gazelor naturale consumate, astfel:
a) pentru situația prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) din
prezenta anexă, avându-se în vedere cantitatea de gaze
naturale distribuită până în momentul modificării încadrării și
tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al
beneficiarului a fost reîncadrat;
b) pentru situația prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) din
prezenta anexă, avându-se în vedere cantitatea de gaze
naturale distribuită în intervalul 1 ianuarie — 31 decembrie și
tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al
beneficiarului a fost reîncadrat.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), distribuitorul nu
va recalcula valoarea serviciilor de distribuție prestate, în cazul
în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivă un
tarif reglementat pentru categoria în care locul de consum al
beneficiarului a fost reîncadrat.
Art. 7. – Regularizarea va fi evidențiată distinct pe factură,
plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare
efectuându-se în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (3) din
contractul-cadru, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii
contractuale, în condițiile stipulate în contract.
Art. 8. — În cazul în care reîncadrarea unui loc de consum
intervine ulterior rezilierii contractului-cadru, părțile se obligă să
își regularizeze obligațiile financiare ce decurg din aceasta, cu
excepția situațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) din prezenta
anexă.
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Art. 1. — (1) Încadrarea beneficiarului într-o anumită
categorie de consumatori se face de către distribuitor pentru
fiecare loc de consum, pentru o perioadă determinată de un an,
pentru intervalul 1 ianuarie — 31 decembrie, în funcție
de istoricul de consum al consumatorilor încadrați în categoria
B1—B3 și, respectiv, de programul de distribuție anual al
consumatorilor încadrați în categoriile B4—B6.
(2) În cazul în care beneficiarul este un titular al licenței de
furnizare a gazelor naturale, care încheie contractul de
distribuție pentru clienții săi, consumatori de gaze naturale,
încadrarea într-o anumită categorie de consumatori se va face
de către distribuitor pentru fiecare consumator și, după caz,
pentru fiecare loc de consum al consumatorului, pentru o
perioadă determinată de un an, pentru intervalul 1 ianuarie —
31 decembrie, în funcție de istoricul de consum anual/programul
de distribuție din intervalul 1 ianuarie — 31 decembrie, pentru
respectivul loc de consum.
Art. 2. — (1) Pentru un consumator care începe să consume
gaze naturale ulterior datei de 1 ianuarie, încadrarea se va face
de către distribuitor, avându-se în vedere consumul prezumat
pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita
debitului maxim instalat, sau, după caz, consumul prezumat
pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita
debitului maxim instalat și programul de distribuție pentru
respectivul loc de consum, pentru perioada rămasă din intervalul
1 ianuarie — 31 decembrie.
(2) Pentru un consumator care a devenit eligibil ulterior datei
de 1 ianuarie, încadrarea se va face de către distribuitor,
avându-se în vedere consumul realizat până la momentul în
care acesta a devenit eligibil și, respectiv, consumul prezumat
pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita
debitului maxim instalat, sau, după caz, programul de distribuție
pentru respectivul loc de consum, pentru perioada rămasă din
intervalul 1 ianuarie — 31 decembrie.
Art. 3. — În cazul beneficiarului care, în funcție de criteriile de
mai sus, trebuie încadrat într-o categorie de consumatori pentru
care distribuitorul nu are aprobat un tarif reglementat pentru
activitatea de distribuție, acesta va fi încadrat în categoria cu cel
mai favorabil tarif reglementat pentru consumator dintre cele
practicate de distribuitor.
Art. 4. — Beneficiarul, pentru locul de consum
........................................, se încadrează în funcție de consumul
anual în categoria
., determinată în conformitate cu
reglementările în vigoare.
Art. 5. — (1) Distribuitorul va modifica încadrarea pentru un
anumit loc de consum al beneficiarului, astfel:
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— prin oficiile sale poștale
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
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