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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Acordului euromediteranean privind serviciile aeriene
între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia,
pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 152 din 3 august 2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul
euromediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele
membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă
parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010, și se dispune publicarea
prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 20 septembrie 2011.
Nr. 715.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Acordului privind spațiul aerian comun
între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia,
pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 151 din 3 august 2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind spațiul
aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o
parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010, și se
dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 20 septembrie 2011.
Nr. 716.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor
la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi,
încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanții organici persistenți,
adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 și 2009/3
cu ocazia celei de-a douăzeci și șaptea reuniuni a Organismului executiv
la Geneva la 14—18 decembrie 2009
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)
lit. a) și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 153 din 10 august 2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre adoptare Parlamentului
acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenției asupra
poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, încheiată
la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanții organici
persistenți, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate

prin deciziile 2009/1, 2009/2 și 2009/3 cu ocazia celei
de-a douăzeci și șaptea reuniuni a Organismului executiv la
Geneva la 14—18 decembrie 2009, și se dispune
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 20 septembrie 2011.
Nr. 717.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România
și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția
pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente,
semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția
pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975,
și pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Convenția
pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană
privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)
lit. a) și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 181 din 31 august 2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Acordul dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA)
privind aderarea României la Convenția pentru înființarea
Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente,
semnat la București la 20 ianuarie 2011, se supune spre
adoptare Parlamentului aderarea României la Convenția
pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris

la 30 mai 1975, se supune spre adoptare Parlamentului
aderarea României la Acordul dintre statele părți la Convenția
pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția
Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații
clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002, și se dispune
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 20 septembrie 2011.
Nr. 718.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 680/26.IX.2011
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel din Ministerul Apărării Naționale
și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 67/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Porojan Eugen Eugen i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea și trece în rezervă cu noul grad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 20 septembrie 2011.
Nr. 719.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind încetarea raporturilor de serviciu
ale unui chestor de poliție
cu Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului chestor de poliție Andraș Cornel-Ioan Moise-Dorel
îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administrației și Internelor.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 20 septembrie 2011.
Nr. 720.
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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Având în vedere consumul ridicat de medicamente care a condus la depășirea plafonului alocat, pentru asigurarea unui acces
neîntrerupt al populației la medicamentele cu și fără contribuție personală acordate în ambulatoriu, în cadrul programelor naționale
de sănătate, precum și în unitățile sanitare cu paturi, se impune intervenția legislativă de urgență.
Ținând cont de necesitatea implementării unui sistem de contribuție sustenabil pentru suplimentarea în continuare a surselor
de finanțare a sistemului public de sănătate în regim de urgență, în vederea asigurării asistenței medicale a populației, și de faptul
că neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților din domeniul sanitar
și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a acestora, iar amânarea adoptării acestor măsuri imediate ar avea
consecințe negative în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale, prin lipsa resurselor financiare necesare asigurării asistenței
medicale pentru un număr important de pacienți,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare
nu poate fi amânată, cu impact direct asupra asigurării asistenței medicale populației, prin suplimentarea surselor de finanțare a
sistemului public de sănătate,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. — Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a
medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora au obligația
de a plăti trimestrial pentru medicamentele incluse în
programele naționale de sănătate, precum și pentru
medicamentele cu sau fără contribuție personală, folosite în
tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală prin
farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc și pentru
medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate
prin centrele de dializă, suportate din Fondul național unic de
asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului
Sănătății, o contribuție trimestriala calculată conform prezentei
ordonanțe de urgență.
Art. 2. — În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență,
reprezentant legal este persoana juridică română împuternicită
de către deținătorul autorizației de punere pe piață care nu este
persoană juridică română pentru raportarea și plata contribuției
trimestriale.
Art. 3. — (1) Contribuția trimestrială se calculează prin
aplicarea unui procent „p” asupra valorii consumului de
medicamente, suportate din Fondul național unic de asigurări
sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, consum
aferent vânzărilor fiecărui plătitor de contribuție.
(2) Procentul „p” se calculează astfel:
(CTt – BAt)
p=

x 100,
CTt

unde:
CTt = consumul total trimestrial de medicamente, suportate
din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din
bugetul Ministerului Sănătății;
BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor
suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de
sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, calculat prin
împărțirea la 4 a bugetului anual aprobat inițial prin legea
bugetului de stat.
(3) Valoarea procentului „p” se comunică persoanelor
prevăzute la art. 1 de către Casa Națională de Asigurări de
Sănătate, odată cu consumul trimestrial prevăzut la art. 5
alin. (7).

(4) Contribuția trimestrială prevăzută la alin. (1) se calculează
și se datorează pentru valoarea consumului de medicamente
realizat după data de 30 septembrie 2011.
Art. 4. — (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență,
deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor,
care nu sunt persoane juridice române, au obligația să depună
la Casa Națională de Asigurări de Sănătate datele de identificare
ale reprezentanților legali care vor duce la îndeplinire obligațiile
legale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și
lista medicamentelor pentru care se datorează contribuția
trimestrială.
(2) Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a
medicamentelor, persoane juridice române, au obligația să
depună la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în termenul
prevăzut la alin. (1), lista medicamentelor pentru care se
datorează contribuția trimestrială.
(3) În același termen, persoanele juridice române prevăzute
la alin. (1) și (2) au obligația să se înregistreze fiscal la Agenția
Națională de Administrare Fiscală ca plătitori ai contribuției
trimestriale prevăzute la art. 1.
Art. 5. — (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală
administrează contribuția trimestrială prevăzută la art. 1, potrivit
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Contribuția trimestrială prevăzută la art. 1 este asimilată
obligației fiscale.
(3) Stabilirea, calculul și declararea contribuției se efectuează
de către persoanele obligate la plata acesteia, prevăzute la
art. 4 alin. (3), pe baza informațiilor furnizate de Casa Națională
de Asigurări de Sănătate. Contribuția trimestrială se declară de
către plătitori la organul fiscal competent, până la termenul de
plată al acesteia prevăzut la alin. (8).
(4) Farmaciile cu circuit deschis, unitățile sanitare cu paturi și
centrele de dializă care utilizează medicamente potrivit
prevederilor art. 1 raportează consumul de medicamente care
se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, după
cum urmează:
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a) farmaciile cu circuit deschis raportează lunar consumul,
în condițiile Contractului-cadru privind condițiile acordării
asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate;
b) unitățile sanitare cu paturi și centrele de dializă care
utilizează medicamentele prevăzute la art. 1 raportează lunar,
până la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, la
casele de asigurări de sănătate consumul de medicamente pe
baza formularelor de raportare aprobate prin ordin comun al
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate, în termen de 30 de zile.
(5) Unitățile sanitare cu paturi și centrele de dializă care
utilizează medicamentele prevăzute la art. 1, după aprobarea
bugetului propriu, raportează caselor de asigurări de sănătate
bugetul anual aferent medicamentelor suportate din Fondul
național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul
Ministerului Sănătății. Pentru anul 2011, raportarea se face în
termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență.
(6) Casele de asigurări de sănătate raportează lunar
consumul centralizat către Casa Națională de Asigurări de
Sănătate până la data de 20 inclusiv a lunii următoare celei
pentru care se datorează contribuția, pe baza unei machete de
raportare aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate.
(7) Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite în
format electronic persoanelor prevăzute la art. 1, până la finele
lunii următoare expirării trimestrului, consumul centralizat de
medicamente înregistrat corespunzător datelor din sistemul de
asigurări sociale de sănătate.
(8) Contribuția prevăzută la art. 3 se virează trimestrial, până
la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii
trimestrului pentru care se datorează contribuția.
Art. 6. — (1) Datele comunicate de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) pot fi
contestate de persoanele prevăzute la art. 1 în termen de 10 zile
calendaristice din ziua comunicării datelor.
(2) Contestațiile se depun la Casa Națională de Asigurări de
Sănătate și se soluționează prin emiterea unui act administrativ,
comunicat contestatarilor, în termen de 30 de zile de la data
înregistrării acestora.
(3) Depunerea contestațiilor nu suspendă obligația de plată
a contribuției prevăzute la art. 3.
(4) În cazul soluționării contestațiilor până la termenul de
plată prevăzut la art. 5 alin. (8), se vor plăti contribuțiile aferente
noilor sume comunicate de Casa Națională de Asigurări de
Sănătate, iar în cazul depășirii acestui termen se vor face
regularizări la termenele de plată aferente trimestrului următor.
(5) Ulterior comunicării actului administrativ sau la expirarea
termenului prevăzut la alin. (2), contestatarul se poate adresa
instanței de contencios administrativ potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 7. — Sumele încasate din contribuția prevăzută la art. 3
constituie venituri la bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate și sunt folosite pentru medicamente incluse
în programele naționale de sănătate, pentru medicamentele cu
sau fără contribuție personală și pentru servicii medicale.
Art. 8. — (1) Pentru neachitarea la termenul prevăzut la art. 5
alin. (8) de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a
medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora a
contribuției prevăzute la art. 3 se datorează după acest termen

dobânzi și penalități de întârziere conform prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Pentru persoanele juridice care nu își îndeplinesc
obligațiile de plată a contribuției în termen de 180 de zile de la
data scadenței, medicamentele pentru care dețin autorizație de
punere pe piață se exclud, după caz, din:
a) lista medicamentelor cu sau fără contribuție personală,
folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție
medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul
spitalicesc și pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor
medicale acordate în alte unități sanitare, aprobată prin ordin al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
elaborată pe baza Listei cuprinzând denumirile comune
internaționale corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază
de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu
modificările și completările ulterioare, la prima actualizare;
medicamentele pot fi reincluse la o următoare ediție a acesteia,
în condițiile îndeplinirii integrale a obligațiilor de plată;
b) lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a
medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul
programelor naționale de sănătate, corespunzătoare denumirilor
comune internaționale (DCI) prevăzute în secțiunea C2 a
sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune
internaționale corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază
de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin
ordin al ministrului sănătății, la prima actualizare; medicamentele
pot fi reincluse la o următoare ediție a acesteia, în condițiile
îndeplinirii integrale a obligațiilor de plată.
(3) Pentru persoanele juridice care nu își îndeplinesc
obligațiile prevăzute la art. 4, după expirarea termenului,
medicamentele pentru care dețin autorizație de punere pe piață
se exclud din listele prevăzute la alin. (2) și pot fi reincluse la o
următoare ediție a acestora în condițiile îndeplinirii tuturor
obligațiilor prevăzute de prevederile prezentei ordonanțe de
urgență.
Art. 9. — (1) Pentru medicamentele incluse în programele
naționale de sănătate, pentru medicamentele de care
beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără
contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, și pentru
medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul
spitalicesc, vândute anterior intrării în vigoare a prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență, contribuția datorată potrivit
art. 3631 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește
de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și se plătește
conform reglementărilor legale în vigoare la data vânzării
acestora.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență, procedurile de administrare a
creanțelor reprezentând contribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi
continuate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care se
subrogă în drepturile și obligațiile Ministerului Sănătății — Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate, în calitate de creditor
bugetar, pe care le succedă de drept în această calitate.
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Administrarea creanțelor reprezentând contribuțiile prevăzute la
alin. (1) se îndeplinește potrivit prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Contribuțiile prevăzute la alin. (1) constituie în continuare
venituri proprii ale Ministerului Sănătății și se utilizează potrivit
prevederilor art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
(4) Sumele reprezentând contribuțiile prevăzute la alin. (1),
inclusiv dobânzile, penalitățile de întârziere sau majorările de
întârziere, pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a
prescris până la data preluării în administrare a acestora de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală, rămân în
responsabilitatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru obligațiile
prevăzute la alin. (1) Ministerul Sănătății și Casa Națională de
Asigurări de Sănătate vor comunica Agenției Naționale de
Administrare Fiscală:
a) înscrisurile în care sunt individualizate creanțele datorate
și neachitate până la data intrării în vigoare a prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență și care reprezintă titluri
executorii;
b) situația soldurilor contribuțiilor stabilite înainte de data
intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență
și neîncasate până la aceeași dată;
c) notificările privind contribuțiile stabilite, aferente
trimestrului III 2011;
d) orice alte informații disponibile, necesare urmăririi și
verificării sumelor datorate.
(6) Procedura de predare-primire a documentelor și
informațiilor prevăzute la alin. (5) va fi aprobată prin ordin comun
al ministrului finanțelor publice și al ministrului sănătății, în
termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență.
(7) Debitorii plătitori de contribuții sunt obligați să
întocmească pe propria răspundere și să depună, până la data
de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe
de urgență, la organul fiscal competent declarații-inventar privind
contribuțiile în sold la data intrării in vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență și neachitate până la data depunerii
declarației-inventar, care sunt asimilate declarațiilor fiscale,
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod
corespunzător.
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(8) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență, contribuția prevăzută la
alin. (1), inclusiv sumele restante aferente acestor contribuții, se
achită la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale
în raza cărora sunt luați în administrare contribuabilii, într-un
cont distinct de disponibilități codificat cu codul de identificare
fiscală al contribuabililor.
(9) Sumele încasate în contul distinct prevăzut la alin. (8) se
transferă de unitățile Trezoreriei Statului în contul de venituri
proprii al Ministerului Sănătății, la data de 15 și în ultima zi
lucrătoare ale fiecărei luni.
(10) Procedura de restituire a sumelor achitate în contul
prevăzut la alin. (8) se aprobă prin ordin comun al ministrului
finanțelor publice și al ministrului sănătății.
(11) Termenele de prescripție a dreptului de a cere
executarea silită a obligațiilor bugetare cuprinse în declarațiileinventar prevăzute la alin. (7) se întrerup la data intrării în
vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după
această dată urmând să curgă un nou termen de prescripție.
(12) Nedepunerea declarației-inventar în termenul prevăzut
la alin. (7) constituie contravenție și se sancționează cu amendă
de la 1.000 lei la 5.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea
amenzii se fac de către organele fiscale competente.
(13) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la
alin. (12) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
și completările ulterioare.
(14) Modelul și conținutul declarației-inventar prevăzute la
alin. (7) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală.
Art. 10. — Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la
data de 1 octombrie 2011, cu excepția prevederilor art. 9
alin. (12) care intră în vigoare la data de 10 octombrie 2011.
Art. 11. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631 și art. 365 alin. (11)—
(13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din
28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum
și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2011 pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011,
se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duță
București, 21 septembrie 2011.
Nr. 77.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001
privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor
și comunelor din județul Prahova
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.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 și 128 bis din
18 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Aluniș”, secțiunea I „Bunuri
imobile” se modifică după cum urmează:
— la poziția nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Cămin cultural, sat Aluniș, 8 încăperi; Suprafața construită —
378 mp; Număr inventar 1206”;
— la poziția nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Grup sanitar Căminul cultural, sat Aluniș, 4 cabine; Suprafață
construită — 21 mp; Număr inventar 1220”;
— la poziția nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Curți — construcții Căminul cultural, sat Aluniș; Vecinătăți:
Nord — pârâul Aluniș; Sud — drum local secundar și Miu
Gheorghe; Est — Teju Sorin, Teju Nicolae și Miu Gheorghe;
Vest — vâlcel; Suprafața — 0,17 ha”;
— la poziția nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces și exploatație agricolă”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Cărpinoasa, sat Aluniș, drum balastat din
DJ 214, de la numărul 553 la numărul 626, în lungime de
2,75 km și lățime medie de 5 m, număr inventar 1023”;
— la poziția nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces și exploatație agricolă”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Valea Cireșului, sat Aluniș, drum balastat,
de la numărul 801 la numărul 830, în lungime de 1,66 km și
lățime medie de 5 m, număr inventar 1035”;
— la poziția nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces și exploatație agricolă”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Bărbălătești, sat Ostrov, drum balastat din
DJ 101 T, de la numărul 152 la numărul 178 A, în lungime de
0,45 km și lățime medie de 5 m, număr inventar 1052”;
— la poziția nr. 226, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Lemn, cu structură metalică, peste pârâul Cărpinoasa, acces
izlaz Mițurca, în suprafață de 65 mp, punct Vasilica Adam,
număr inventar 1201”.
2. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Baba Ana”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”:
a) se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 2, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„725.766,94”;
— la poziția nr. 6, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„831,41”;
— la poziția nr. 7, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„146.420,42”;
— la poziția nr. 8, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„1.039,40”;

— la poziția
„28.099,85”;
— la poziția
„968.252,75”;
— la poziția
„9.882,46”;
— la poziția
„369,98”;
— la poziția
„4.978,03”;
— la poziția
„358,58”;
— la poziția
„17.801,93”;
— la poziția
„194,72”;
— la poziția
„506.055,72”;
— la poziția
„1.606,61”;
— la poziția
„317.906,80”;
— la poziția
„129.757,87”;
— la poziția
„1.606,61”;
— la poziția
„257.466,25”;
— la poziția
„16.787,33”;
— la poziția
„803,30”;
— la poziția
„218,84”;
— la poziția
„9.118,69”;
— la poziția
„381,88”;
— la poziția
„303.276,48”;
— la poziția
„253.469,03”;
— la poziția
„802.727,21”;
— la poziția
„2.202.101,79”;
— la poziția
„3.103.975,52”;
— la poziția
„2.508.300,97”;
— la poziția
„19.600,72”;

nr. 10, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 11, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 13, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 14, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 15, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 17, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 23, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 25, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 27, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 28, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 29, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 30, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 31, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 32, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 33, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 34, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 35, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 37, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 38, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 42, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 43, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 63, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 77, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 78, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 79, coloana 6 va avea următorul cuprins:
nr. 84, coloana 6 va avea următorul cuprins:
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— la poziția nr. 87, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„2.409,92”;
— la poziția nr. 88, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„2.324,14”;
— la poziția nr. 89, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„66.937,36”;
b) după poziția nr. 100 se introduc 3 noi poziții, pozițiile
nr. 101—103, potrivit anexei nr. 1.
3. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Bănești”, secțiunea I „Bunuri
imobile” se modifică după cum urmează:
a) la poziția nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat
Bănești — str. Gherghiceni în lungime de 1.382 m, str. Rădulești
în lungime de 365 m, str. Din Jos în lungime de 1.385 m,
str. Părșani în lungime de 1.260 m, str. Cățin în lungime de 950 m,
str. Căprărești în lungime de 470 m, Str. Urletii în lungime de
1.000 m, str. Drumul Mare în lungime de 1.000 m, str. Stadion
în lungime de 300 m, Str. Stupinei în lungime de 1.000 m,
Șoseaua Națională (DC 4A) în lungime de 1.350 m;
Sat Urleta — str. Oncești în lungime de 1.330 m, Str. Pădurii în
lungime de 1.470 m, Str. Morii în lungime de 270 m, str. Belu în
lungime de 580 m, Str. Bisericii în lungime de 500 m,
str. Ciuperceasca în lungime de 700 m”;
b) după poziția nr. 72 se introduc 3 noi poziții, pozițiile
nr. 73—75, potrivit anexei nr. 2.
4. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ceptura”, secțiunea I „Bunuri
imobile” se modifică după cum urmează:
— la poziția nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Teren Școala cu clasele I—IV Șoimești”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Suprafață totală teren — 2.323 mp, situat în
tarlaua 20, parcela Cc 503, număr cadastral provizoriu 10282”.
5. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ciorani”, la secțiunea I
„Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 67.
6. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Drăgănești”, secțiunea I
„Bunuri imobile” se modifică și se completează după cum
urmează:
a) se abrogă poziția nr. 17;
b) se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„DS 274, 275, 321, 367, 526, 845, 1143, 1144, 1198, 1210,
1250, 1316, 1302, 1173, 23, 184, 575, 645, 676, 784, 810, 877,
823, 720, 1078, 1080, 1196, 1079, 183, 301, 463, 535, 604, 639,
640, 666, 395, 828, 929, 945, 957, 985, 1030, 83, 194, 307, 308,
382, 438, 607, 608, 736, 738, 907, 1103, 313, 762, 57, 436, 226,
451, 61, 99, 57, 149, 607 pe structuri de pământ și pietriș
în lungime totală de 14,310 km”;
— la poziția nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„drumuri de exploatare, De: 8, 16/1, 39, 56, 75, 87, 88, 116/1,
122, 128, 131, 146/1, 149, 157, 165, 200, 214, 223, 227, 229/2,
251, 357, 371, 373, 392, 401, 422, 427, 428, 431, 447, 449, 454,
457, 459, 460, 463, 479, 487, 506, 526, 538, 543, 547, 554, 558,
565, 569, 586, 588, 592, 595, 601, 603, 605, 657, 675, 706, 714,
718, 724, 728, 730, 732, 737, 758, 760, 763, 774, 789, 803, 820,
826, 833, 845, 873, 894/1, 911, 912/1, 920, 924, 954, 957, 958,
965, 973, 983, 990, în lungime totală de 116,960 km”;
— la poziția nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Ds 226, 986, 644, 690, 754, 157, 1158, 353, 56, 501, 534, 790,
282, 333, 58, Dc 81A, Dc 81”;
— la poziția nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Ds 393, 394, 527, 637, 829, 1211, 1111, 1233, 157, 520, 1108,
1109, 1146, 1226, 56, 99, 149, 701, 900, 140, 375, 136, 536,
539, 458, 242”;
c) după poziția nr. 42 se introduce o nouă poziție, poziția
nr. 43, potrivit anexei nr. 3.
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7. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Dumbrava”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”, după poziția nr. 89 se introduc 19 noi
poziții, pozițiile nr. 90—108, potrivit anexei nr. 4.
8. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Gornet”, la secțiunea I
„Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 32.
9. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Iordăcheanu”, secțiunea I
„Bunuri imobile” se modifică și se completează după cum
urmează:
a) la poziția nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Școala Valea Cucului cu anexă, wc și terenul aferent”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „construită în 1963, în
suprafață de 456 mp, anexă în suprafață de 45 mp, wc în
suprafață de 34 mp și teren aferent în suprafață de 5.112 mp”;
b) după poziția nr. 85 se introduce o nouă poziție, poziția
nr. 86, potrivit anexei nr. 5.
10. La anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Poiana Câmpina”, la
secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 206 se
introduc 7 noi poziții, pozițiile nr. 207—213, potrivit anexei
nr. 6.
11. La anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Puchenii Mari”, secțiunea I
„Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:
— la poziția nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Local cămin cultural, 1/339”, iar coloana 3 va avea următorul
cuprins: „Sat Pietroșani, număr inventar 1015, 3 camere,
suprafața — 336 mp”;
— la poziția nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Teren curți construcții, 1/0,16”;
— la poziția nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„De la nr. 131—165 (L = 235 m, l = 10,3m); de la nr. 188—187
(L = 55 m, l = 5 m); de la nr. 160—164 (L = 160 m, l = 5,3 m);
de la nr. 156—136 (L = 120 m, l = 7,40 m); de la nr. 104—117
(L = 200 m, l = 11,75 m); de la nr. 71—75 (L = 266,54 m,
l = 5,85 m); de la nr. 117—90 (L = 300 m, l = 5,50 m);
de la nr. 70—89 (L = 350 m, l = 11,55 m); de la nr. 61—63
(L = 120 m, l = 6,5 m); de la nr. 47—41 (L = 2,65 m, l = 6 m);
de la nr. 1—161 (L = 571,89 m, l = 5,65 m)”;
— la poziția nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„De la nr. 4—9 (L = 310 m, l = 7,6 m); de la nr. 112—124
(L = 112,2 m, l = 12,40 m); de la nr. 115—118 (L = 148,78 m,
l = 5,30 m)”;
— la poziția nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„DC 126 (L = 300 m, l = 12,8 m); de la nr. 101—126
(L = 437,09 m, l = 11,35 m)”;
— la poziția nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„De la nr. 204—208 (L = 165, l = 9,25 m); de la nr. 317—361
(L = 675 m, l = 10,30 m); de la nr. 362—447 (L = 159,03 m,
l = 8,95 m); de la nr. 406—453 (L = 376,86 m, l = 14,30 m;
L = 735 m, l = 14,30 m; L = 685 m, l = 13,10 m)”;
— la poziția nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„De la nr. 1—13 (L = 330 m, l = 11 m); de la nr. 15—25
(L = 289,21 m; l = 9,5 m); de la nr. 38—46 (L = 289 m, l = 9,5 m);
de la nr. 47—56 (L = 288,76 m, l = 9,75 m); de la nr. 78—89
(L = 360 m, l = 10,5 m); de la nr. 142—154 (L = 245 m,
l = 13,70 m); de la nr. 154—184 (L = 525 m; l = 11,5 m);
de la nr. 222—296 (L = 1.205 m, l = 13,1 m); de la nr. 371—389
(L = 380 m, l = 8,5 m); de la nr. 356—449 (L = 795 m,
l = 14,3 m); de la nr. 435—440 (L = 90 m, l = 5,3 m);
de la nr. 476—477 (L = 125 m, l = 1,6 m)”;
— la poziția nr. 37, coloana 3, va avea următorul cuprins: „De
la nr. 1—2 (L = 160 m, l = 17,50 m); de la nr. 1—47 (L = 505 m;
l = 9,75 m); de la nr. 66—74B (L = 266,65 m, l = 9,4 m); de la
nr. 87—95 (L = 265 m, l = 6,5 m); de la nr. 106—116 (L = 270 m,
l = 8,6 m); de la nr. 136—152 (L = 810 m, l = 10,70 m); de la
nr. 203—283 (L = 845 m; l = 11,8 m); de la nr. 248—266
(L = 332,15 m, l = 7,95 m); de la nr. 206—319 (L = 245 m,
l = 10,4 m); de la nr. 285—315 (L = 520 m, l = 13,85 m);
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de la nr. 319—328 (L = 350 m, l = 10,2 m); de la nr. 319—349
(L = 140 m, l = 11,7 m); de la nr. 350—365 (L = 450 m,
l = 12,1 m); de la nr. 410—481 (L = 491 m, l = 10,65 m); de la
nr. 431 spre câmp (L = 210 m, l = 7,7 m); de la nr. 431—479
(L = 40 m, l = 8,85 m)”;
— la poziția nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„De la nr. 57—60 (L = 150 m, l = 10 m); de la nr. 61—64
(L = 95 m, l = 6 m); de la nr. 87—96 (L = 210 m, l = 12 m); de la
nr. 121—123 (L = 65 m, l = 6,1 m); de la nr. 207—219
(L = 500 m, l = 8,7 m); de la nr. 230—263 (L = 650 m,
l = 12,25 m); de la nr. 273—338 (L = 125 m, l = 10 m); de la
nr. 390—429 (L = 740 m, l = 12,3 m); de la nr. 446—476
(L = 475 m, l = 9,9 m); de la nr. 506—524 (L = 135 m, l = 5,5 m;
L = 270 m, l = 10 m); de la nr. 572—593 (L = 455 m, l = 10 m);
de la nr. 682—700 (L = 435 m, l = 11 m); de la nr. 687—780
(L = 465 m, l = 11 m); de la nr. 808 spre S.M.A (L = 260 m,
l = 13 m)”;
— la poziția nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„De la nr. 1—35 (L = 685 m, l = 13,5 m)—DC91; de la nr. 388—
651 (L = 1.100 m, l = 14,35 m); de la nr. 651 spre câmp
(L = 2.801 m)—DC90”;
— la poziția nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drumuri de exploatare — 48,9075 ha”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: DE2 (L = 1.960 m, l = 4,00 m); DE11
(L = 620 m, l = 4,00 m); DE12/1 (L = 900 m, l = 3,50 m); DE13
(L = 1.480 m, l = 4,00 m); DE13/1 (L = 660 m, l = 4,00 m);
DE13/2 (L = 840 m, l = 4,00 m); DE14/1 (L = 2.000 m,
l = 4,00 m); DE20/1 (L = 540 m, l = 4,00 m); DE25 (L = 1.500 m,
l = 4,00 m); DE28 (L = 750 m, l = 4,00 m); DE28/1 (L = 250 m,
l = 4,00 m); DE37 (L = 1.200 m, l = 4,00 m); DE37/1 (L = 600 m,
l = 4,00 m); DE47 (L = 800 m, l = 5,50 m); DE47/1 (L = 1.120 m,
l = 4,00 m); DE61 (L = 250 m, l = 3,50 m); DE70 (L = 1.550 m,
l = 4,00 m); DE79 (L = 1.150 m, l = 8,00 m); DE83 (L = 900 m,
l = 4,00 m); DE83/1 (L = 1.180 m, l = 4,00 m); DE84
(L = 1.400 m, l = 4,00 m); DE91 (L = 1.300 m, l = 4,00 m); DE92
(L = 480 m, l = 4,00 m); DE97 (L = 1.480 m, l = 4,00 m); DE99
(L = 480 m, l = 4,00 m); DE99/1 (L = 500 m, l = 4,00 m); DE104
(L = 200 m, l = 5,00 m); DE109 (L = 580 m, l = 5,00 m); DE117
(L = 481 m, l = 4,00 m); DE134 (L = 370 m, l = 5,00 m); DE139
(L = 390 m, l = 5,00 m); DE148 (L = 1.150 m, l = 5,00 m); DE153
(L = 430 m, l = 4,00 m); DE156 (L = 300 m, l = 4,00 m); DE157
(L = 1.300 m, l = 4,00 m); DE161 (L = 140 m, l = 4,00 m); DE166
(L = 600 m, l = 4,00 m); DE168 (L = 510 m, l = 4,00 m); DE173
(L = 250 m, l = 5,00 m); DE182 (L = 1.200 m, l = 5,00 m); DE183
(L = 247 m, l = 4,00 m); DE208 (L = 211 m, l = 4,00 m); DE209
(L = 207 m, l = 4,00 m); DE221 (L = 270 m, l = 4,00 m); DE239
(L = 275 m, l = 4,00 m); DE246 (L = 400 m, l = 4,00 m); DE247
(L = 660 m, l = 4,00 m); DE248 (L = 150 m, l = 4,00 m); DE253
(L = 600 m, l = 4,00 m); DE255/1 (L = 1.200 m, l = 4,00 m);
DE268/1 (L = 900 m, l = 4,00 m); DE278/1 (L = 900 m,
l = 4,00 m); DE290 (L = 370 m, l = 4,00 m); DE293 (L = 400 m,
l = 4,00 m); DE295 (L = 1.000 m, l = 5,00 m); DE314 (L = 300 m,
l = 4,00 m); DE317/1 (L = 920 m, l = 4,00 m); DE317/2
(L = 900 m, l = 4,00 m); DE333 (L = 1.900 m, l = 5,00 m); DE334
(L = 150 m, l = 4,00 m); DE340 (L = 500 m, l = 4,00 m); DE342
(L = 1.115 m, l = 5,00 m); DE345 (L = 500 m, l = 4,00 m); DE352
(L = 650 m, l = 5,00 m); DE357 (L = 100 m, l = 4,00 m); DE357/1
(L = 900 m, l = 4,00 m); DE357/2 (L = 180 m, l = 4,00 m);
DE367/49 (L = 750 m, l = 4,00 m); DE373 (L = 2.100 m,
l = 4,00 m); DE375 (L = 550 m, l = 4,00 m); DE379 (L = 500 m,
l = 4,00 m); DE382 (L = 650 m, l = 4,00 m); DE386 (L = 450 m,

l = 4,00 m); DE392 (L = 550 m, l = 4,00 m); DE416 (L = 300 m,
l = 4,00 m); DE426 (L = 200 m, l = 5,00 m); DE426/1
(L = 1.100 m, l = 3,50 m); DE434 (L = 180 m; l = 5,00 m);
DE434/1 (L = 1.100 m, l = 3,50 m); DE442 (L = 900 m,
l = 4,00 m); DE454/1 (L = 750 m, l = 4,00 m); DE454/2
(L = 300 m, l = 4,00 m); DE457/1 (L = 1.250 m, l = 4,00 m);
DE475 (L = 1.050 m, l = 4,00 m); DE476 (L = 2.000 m,
l = 4,00 m); DE478 (L = 1.300 m, l = 5,00 m); DE478
(L = 2.000 m, l = 4,00 m); DE478/1 (L = 1.200 m, l = 4,00 m);
DE485 (L = 550 m, l = 4,00 m); DE487 (L = 600 m, l = 4,00 m);
DE492 (L = 550 m, l = 4,00 m); DE496 (L = 550 m, l = 4,00 m);
DE498 (L = 600 m, l = 4,00 m); DE504 (L = 750 m, l = 4,00 m);
DE508 (L = 500 m, l = 4,00 m); DE509 (L = 600 m, l = 4,00 m);
DE510/1 (L = 650 m, l = 4,00 m); DE512 (L = 600 m, l = 4,00 m);
DE514 (L = 800 m, l = 4,00 m); DE516 (L = 450 m, l = 4,00 m);
DE518 (L = 450 m, l = 4,00 m); DE518/1 (L = 500 m, l = 4,00 m);
DE522 (L = 450 m, l = 4,00 m); DE524 (L = 700 m, l = 4,00 m);
DE528 (L = 800 m; l = 4,00 m); DE534 (L = 1.300 m, l = 4,00 m);
DE536 (L = 350 m, l = 4,00 m); DE540 (L = 700 m, l = 4,00 m);
DE546 (L = 700 m; l = 4,00 m); DE550 (L = 500 m, l = 4,00 m);
DE565 (L = 450 m, l = 4,00 m); DE557 (L = 500 m; l = 4,00 m);
DE578 (L = 925 m, l = 5,00 m); DE574/1 (L = 300 m, l = 4,00 m);
DE574 (L = 800 m, l = 4,00 m); DE575 (L = 500 m, l = 4,00 m);
DE581/1 (L = 900 m, l = 4,00 m); DE608 (L = 350 m, l = 4,00 m);
DE611/1 (L = 350 m, l = 4,00 m); DE612/1 (L = 350 m,
l = 3,50 m); DE612/2 (L = 100 m, l = 3,50 m); DE612/2
(L = 400 m, l = 4,00 m); DE616 (L = 1.000 m, l = 5,00 m); DE629
(L = 420 m, l = 4,00 m); DE629/1 (L = 720 m, l = 4,00 m);
DE629/2 (L = 750 m, l = 4,00 m); DE630 (L = 850 m, l = 8,00 m);
DE630/1 (L = 250 m, l = 8,00 m); DE630/2 (L = 500 m;
l = 4,00 m); DE630/3 (L = 1.100 m, l = 4,00 m); DE630/4
(L = 1.200 m, l = 4,00 m); DE641 (L = 300 m, l = 4,00 m); DE647
(L = 150 m, l = 5,00 m); DE652 (L = 336 m, l = 5,00 m); DE660
(L = 700 m, l = 4,00 m); DE661 (L = 800 m, l = 5,00 m);
DE662/73/1 (L = 450 m, l = 4,00 m); DE662/73 (L = 400 m,
l = 4,00 m); DE662/74 (L = 350 m, l = 4,00 m); DE664/24/1
(L = 230 m, l = 4,00 m); DE669/39 (L = 350 m, l = 4,00 m);
DE685 (L = 1.200 m, l = 4,00 m); DE685/1 (L = 650 m,
l = 4,00 m); DE685/2 (L = 1.050 m, l = 4,00 m); DE685/3
(L = 1.950 m, l = 4,00 m); DE691/1 (L = 350 m, l = 4,00 m);
DE691 (L = 1.600 m, l = 4,00 m); DE694 (L = 500 m, l = 4,00 m);
DE697 (L = 1.900 m, l = 4,00 m); DE699 (L = 650 m, l = 4,00 m);
DE699/1 (L = 400 m, l = 4,00 m); DE699/2 (L = 1.100 m,
l = 4,00 m); DE699/3 (L = 1.850 m, l = 4,00 m); DE712
(L = 300 m, l = 4,00 m); DE713 (L = 300 m, l = 4,00 m); DE714/1
(L = 1.100 m, l = 4,00 m); DE715 (L = 550 m, l = 4,00 m); DE716
(L = 500 m, l = 4,00 m); DE717 (L = 500 m, l = 4,00 m); DE719
(L = 400 m, l = 4,00 m); DE727 (L = 450 m, l = 4,00 m); DE790
(L = 550 m, l = 4,00 m);
— la poziția nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Local școală cu clasele I—IV, Odăile, 1/244”, iar coloana 3 va
avea următorul cuprins: „Sat Odăile, număr inventar 1011,
7 camere, suprafața 244 mp și anexe 51 mp”;
— la poziția nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Teren curți construcții, 1/0,1341”.
12. La anexa nr. 96 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Târgșoru Vechi”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”, după poziția nr. 125 se introduc 16 noi
poziții, pozițiile nr. 126—141, potrivit anexei nr. 7.
Art. II. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
București, 7 septembrie 2011.
Nr. 904.
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ANEXA Nr. 1

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baba Ana
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul
dobândirii
sau,
după caz,
al dării în
folosință

0

1

2

3

4

5

6

101

1.6.2

Nr. inventar 1074
Suprafața totală construită = 51,2 mp
Suprafața totală utilă = 39,30 mp, din care:
— două săli în suprafață de 31,10 mp;
— un hol în suprafață de 8,20 mp.
Construcție din cărămidă, învelitoare din tablă
zincată

2009

99.258,49

Domeniul public
al comunei Baba Ana,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 31/2010

102 1.6.1.1 Grup sanitar
Cămin cultural Cireșanu

Nr. inventar 1071,
3 cabine băieți, două cabine fete, un hol,
suprafața construită = 47,26 mp

2009

82.739,93

Domeniul public
al comunei Baba Ana,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 31/2010

103

Sat Baba Ana
Nr. inventar 1070
Suprafața construită = 295 mp
11 încăperi
două holuri

2009

517.964,96

Domeniul public
al comunei Baba Ana,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 31/2010

1.6.4

Construcție școala Cireșanu

Clădire sediu nou primărie

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația juridică actuală.
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

ANEXA Nr. 2

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bănești
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

0

1

2

Elemente de identificare

3

Anul
dobândirii
sau,
după caz,
al dării în
folosință
4

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația juridică actuală.
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

5

6

73 1.8.12 Stație de pompare Bănești +
birouri

Suprafața construită — 250 mp
Regim de înălțime P + 1
Situat în str. Gherghiceni nr. 507A
Construcție din cărămidă, învelitoare tablă

2008

706.037,28

Domeniul public
al comunei Bănești,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 113/2010

74 1.8.11 Rezervor de apă

Volum 500 mc
Situat în sat Bănești, punct Gorgănele

2008

519.866,49

Domeniul public
al comunei Bănești,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 113/2010

75

Sat Bănești
Lungime — 8 km

2008

1.264.491,28

Domeniul public
al comunei Bănești,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 113/2010

1.8.6

Rețea de distribuție a apei

ANEXA Nr. 3

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Drăgănești
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul
dobândirii
sau,
după caz,
al dării în
folosință

0

1

2

3

4

5

6

1991

—

Domeniul public
al comunei Drăgănești,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 43/2010

43

—

Teren cu vegetație forestieră

Parcela PDt 403/1
Teren situat în tarlaua 92
Suprafața — 0,30 ha

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația juridică actuală.
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare
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ANEXA Nr. 4

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumbrava
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul
dobândirii
sau,
după caz,
al dării în
folosință

0

1

2

3

4

5

6

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația juridică actuală.
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

90

1.3.7

Drum de exploatare 634

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 90;
— la sud — tarlaua 89;
— la est — drumul județean 101 F;
— la vest — calea ferată Ploiești—Urziceni.
Lungime 1.120 ml și lățime 5 m

1920

144.144

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

91

1.3.7

Drum de exploatare 74

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 2, tarlaua 3;
— la sud — tarlaua 8, tarlaua 9, tarlaua 10;
— la est — pârâul Vâtnau;
— la vest — drumul județean 101 F.
Lungime 1.520 ml și lățime de 5 m

1920

195.624

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

92

1.3.7

Drum de exploatare 61

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 4;
— la sud — tarlaua 5;
— la est — izlaz;
— la vest — pârâul Vâtnau.
Lungime 1.400 ml și lățime de 5 m

1920

180.180

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

93

1.3.7

Drum de exploatare 285

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 42, tarlaua 40;
— la sud — tarlaua 43, tarlaua 46;
— la est — drumul de exploatare 302;
— la vest — pârâul Vâtnau.
Lungime 1.930 ml și lățime de 5 m

1920

248.391

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

94

1.3.7

Drum de exploatare 311

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 39, tarlaua 108, tarlaua 110;
— la sud — tarlaua 47, tarlaua 48, tarlaua 49;
— la est — râul Cricovul Sărat;
— la vest — drumul de exploatare 302.
Lungime 5.000 ml și lățime 5 m

1920

643.500

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

95

1.3.7

Drum de exploatare 72

Vecinătăți:
— la est — drumul de exploatare 97;
— la vest — drumul de exploatare 74;
— la nord — tarlaua 8;
— la sud — tarlaua 9.
Lungime 735 ml, lățime 5 m

1920

94.595

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

96

1.3.7

Drum de exploatare 106

Vecinătăți:
— la est — tarlaua 13;
— la vest — tarlaua 12;
— la nord — drumul de exploatare 97;
— la sud — tarlaua 14.
Lungime 650 ml, lățime 5 m

1920

83.655

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

97

1.3.7

Drum de exploatare 109/31

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 12;
— la sud — tarlaua 14;
— la vest — tarlaua 15/1;
— la est — tarlaua 13.
Lungime 600 ml, lățime 5 m

1920

77.220

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

98

1.3.7

Drum de exploatare 98

Vecinătăți:
— la vest — tarlaua 12;
— la nord — tarlaua 12, tarlaua 14, tarlaua 16;
— la sud — tarlaua 15;
— la est — drumul comunal 171.
Lungime 1.500 ml, lățime 5 m

1920

193.050

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010
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99

1.3.7

Drum de exploatare 182

Vecinătăți:
— la est — tarlaua 22, tarlaua 26, tarlaua 27;
— la vest — tarlaua 23, tarlaua 24, tarlaua 25;
— la nord — drumul comunal 171;
— la sud — tarlaua 28.
Lungime 1.000 ml, lățime 5 m

1920

128.700

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

100

1.3.7

Drum de exploatare 467

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 72;
— la sud — tarlaua 70;
— la est — drumul comunal 254;
— la vest — drumul de exploatare 456.
Lungime 220 ml, lățime 5 m

1920

28.314

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

101

1.3.7

Drum de exploatare 448

Vecinătăți:
— la est — satul Ciupelnița;
— la vest — drumul de exploatare 444;
— la nord — tarlaua 67, tarlaua 68, tarlaua 69,
tarlaua 70;
— la sud — tarlaua 63, tarlaua 64.
Lungime 2.160 ml, lățime 5 m

1920

277.992

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

102

1.3.7

Teren neproductiv 543

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 77;
— la sud — tarlaua 77;
— la est — tarlaua 77;
— la vest — drumul județean 101F.
Lungime 150 ml, lățime 17 m

1920

19.305

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

103

1.3.7

Drum de exploatare 571

Vecinătăți:
— la nord — drum de exploatare 581;
— la sud — drum de exploatare 572;
— la est — tarlaua 80;
— la vest — tarlaua 81.
Lungime 870 ml și lățime 5 m

1920

111.969

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

104

1.3.7

Drum de exploatare 581

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 85;
— la sud — tarlaua 81, tarlaua 82, tarlaua 80;
— la est — calea ferată Ploiești—Urziceni;
— la vest — tarlaua 84.
Lungime 3.100 ml și lățime 5 m

1920

398.970

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

105

1.3.7

Drum de exploatare 641

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 91, tarlaua 92;
— la sud — tarlaua 85;
— la est — calea ferată Ploiești—Urziceni;
— la vest — drum de exploatare 592.
Lungime 2.000 ml și lățime 5 m

1920

257.400

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

106

1.3.7

Drum de exploatare 592

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua T29;
— la sud — drumul de exploatare 581;
— la est — tarlaua 85;
— la vest — tarlaua 84.
Lungime 830 ml și lățime 5 m

1920

106.821

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

107

1.3.7

Drum de exploatare 444

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 67;
— la sud — tarlaua 64;
— la est — tarlaua 64;
— la vest — tarlaua 66.
Lungime 480 ml și lățime 5 m

1920

61.776

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010

108

1.3.7

Drum de exploatare 572

Vecinătăți:
— la nord — tarlaua 80, tarlaua 81, tarlaua 82;
— la sud — tarlaua 80/1;
— la est — drumul comunal 563;
— la vest — drumul de exploatare 581.
Lungime 2.200 ml și lățime 5 m

1920

283.140

Domeniul public
al comunei Dumbrava,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2010
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ANEXA Nr. 5

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Iordăcheanu
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul
dobândirii
sau,
după caz,
al dării în
folosință

0

1

2

3

4

86 1.3.7.1 Drum M1/1

De la familia Onică Gheorghe (nr. 305)
la familia Zamfir (nr. 311)
Lungime — 210 ml

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația juridică actuală.
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

5

6

1985

4.500

Domeniul public
al comunei Iordăcheanu,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 9/2010

ANEXA Nr. 6

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Câmpina
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul
dobândirii
sau,
după caz,
al dării în
folosință

0

1

2

3

4

207

4.1.1.

Teren comuna Poiana Câmpina,
satul Poiana Câmpina

Pășune, suprafața = 2.560 mp, tarlaua 10,
de-a lungul Drumului Gării, de la numărul 170
la numărul 179 A
Vecinătăți:
Nord — vâlcel;
Est — curți construcții 495, curți construcții 496,
curți construcții 497, curți construcții 498,
curți construcții 499, curți construcții 502.

1985

16.320

Domeniul public
al comunei Poiana Câmpina,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 60/2010

208

4.1.1.

Teren comuna Poiana Câmpina,
satul Poiana Câmpina

Suprafața = 1.350 mp, tarlaua 10, de-a lungul
Drumului Gării, de la numărul 166 la numărul 169
Vecinătăți:
Nord — drum secundar 514;
Est — curți construcții 515, curți construcții 517,
arabil 519, curți construcții 521.

1985

14.344

Domeniul public
al comunei Poiana Câmpina,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 60/2010

209

4.1.1.

Teren comuna Poiana Câmpina,
satul Poiana Câmpina

Suprafața = 3.670 mp, situat între Drumul Gării și
limita de vest a terenurilor aferente locuințelor de
la numerele 93—97; 106—108; 130—133
Vecinătăți:
Nord — terenuri C.F.R.;
Est — parcelele 581, 582, 586, 587, 632, 631,
634, 635, 663, 779, 664, 671, 673 și 674;
Sud — drum;
Vest — Drumul Gării.

1985

31.195

Domeniul public
al comunei Poiana Câmpina,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 60/2010

210

4.1.1.

Teren comuna Poiana Câmpina,
satul Poiana Câmpina

Suprafață = 16.523 mp, situat între malul drept al
râului Prahova și limitele de est ale terenurilor
proprietate particulară, de la terenul proprietatea
lui Enășescu Cornelia din punctul „terenuri Nițură”
la terenul proprietatea lui Enășescu Cornelia din
punctul „Moștenitori defunct Catrinoiu Constantin”
Vecinătăți:
Nord — terenurile cu numerele cadastrale 10517
și 10518, râul Prahova;
Vest — parcelele 549, 550, 579, 581, 609, 611,
612, 613, 634, 651, 653, 654, 656 și 670;
Sud — terenurile cu numerele cadastrale 10525
și 10526.

1985

70.223

Domeniul public
al comunei Poiana Câmpina,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 60/2010

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația juridică actuală.
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

5

6
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0

1

211

4.1.1.

2

3

4

Suprafață = 26.986 mp, situat între malul drept al
râului Prahova și limitele de est ale terenurilor
proprietate privată, de la terenul proprietatea lui
Enășescu Cornelia — punct „Moștenitori defunct
Catrinoiu Constantin” până la DJ 100 E (podul
rutier)
Vecinătăți:
Nord — terenul cu numărul cadastral 10525;
Est — râul Prahova;
Sud — DJ 100 E (podul rutier);
Vest — parcelele 683/1, 705, 708, 720, 725, 732,
734, 759, 777, 778, 780, 783, 786, 833, 835, 838,
840, 881, 883, 884, 885, 890, 891, 892 și 893.

1985

57.345

Domeniul public
al comunei Poiana Câmpina,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 60/2010

212 1.3.7.1. Drum prelungire a drumului
Ds 1472
Satul Poiana Câmpina,
comuna Poiana Câmpina

Drum pietruit, aflat în prelungirea drumului
Ds 1472 (Str. Tulburii) de la nr. 809 până la limita
de nord a terenului proprietatea lui Șchiopulescu
Valentin
Lungime = 38 m, lățime = 7,50 m

1985

4.845

Domeniul public
al comunei Poiana Câmpina,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 60/2010

213 1.3.7.1. Drum zona Gării CFR
Satul Poiana Câmpina,
comuna Poiana Câmpina

Drum pietruit — situat pe limita de vest a
terenurilor proprietate particulară, cu întindere
de la drumul sătesc 885 la drumul sătesc 707
Lungime = 226 m, lățime = 6 m

1985

17.289

Domeniul public
al comunei Poiana Câmpina,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 60/2010

Teren comuna Poiana Câmpina,
satul Poiana Câmpina

5

6

ANEXA Nr. 7

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Târgșoru Vechi
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul
dobândirii
sau,
după caz,
al dării în
folosință

0

1

2

3

4

Valoarea
de inventar
— mii lei —

Situația juridică actuală.
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

5

6

126 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Abatorului, lungime = 84 ml
aferente, satul Strejnicu
De la Str. Stadionului la Str. Aeroclubului
De la nr. 2 Vlad Rozeta la nr. 8 Taban Doina

2000

47,546

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

127 1.3.7.1 Drum local nr. 158 cu zonele de
protecție aferente, satul Strejnicu

2000

176,600

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

128 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Macului, lungime = 170 ml
aferente, satul Strejnicu
De la Secuiu Mircea la Grigore Nicolae
De la Stănescu Aurel la Chiriță Ion

2000

96,224

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

129 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Păpădiei, lungime = 164 ml
aferente, satul Strejnicu
De la Str. Canalului la str. Iliești
De la Panait Maria la Ene Viorel
De la Harasim Elena la Vișoiu Nicolae

2000

69,233

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

130 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Piersicului, lungime = 137 ml
aferente, satul Strejnicu
De la Str. Troiței la Str. Bradului
De la Dobre Ion la Radu Stelian
De la Arsene Elena la Ion Nicolae

2000

97,369

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

131 1.3.7.1 Drum local nr. 158 cu zonele de
protecție aferente, satul Strejnicu

Str. Cireșului, lungime = 198 ml
De la Str. Principală la Ion Valerica
De la Stan Vasile la Ion Valerica

2000

97,868

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

132 1.3.7.1 Drum local nr. 158 cu zonele de
protecție aferente, satul Strejnicu

Str. Curcubeului, lungime = 198 ml
De la str. Lipscani la str. Lipscani
De la Radu Cristian la Dumitru Traian
De la Păuna Stelian la Ionescu Cătălin

2000

97,868

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

De la Str. Răsăritului la Str. Victoriei,
lungime = 312 ml
Limita teren extravilan satul Strejnicu

16
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1

2

3

133 1.3.7.1 Drum local nr. 158 cu zonele de
protecție aferente, satul Strejnicu

4

6

2000

60,303

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

134 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Răsăritului, lungime = 278 ml
aferente, satul Târgșoru Vechi
De la Str. Principală la De 345/48/1
De la Ilie Nicolae la Aldea Marius
De la Pătran Mariana la Georgescu Ioana

2000

99,564

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

135 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Păcii, lungime = 321 ml
aferente, satul Târgșoru Vechi
De la Str. Pepinierei se înfundă la Petre Maria
De la Ștefan Constantin la Petre Maria

2000

174,170

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

136 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție De la Str. Principală la pârâul Viișoara — izlazul
aferente, satul Târgșoru Vechi
satului Târgșoru Vechi, lungime = 260 ml

2000

124,979

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

137 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Rozelor, lungime = 266 ml
aferente, satul Târgșoru Vechi
De la Str. Gloriei la pârâul Viișoara și izlaz
comunal
De la Carnuta Mihai la Puric Florin

2000

126,004

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

138 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Tineretului, lungime = 264 ml
aferente, satul Târgșoru Vechi
De la Str. Gloriei la pârâul Viișoara
De la Dragnea Valentin la Nedeloiu Florin
De la Roman Nicolae la Barbu Nicolae

2000

126,902

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

139 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție De la Str. Principală la Str. Rozelor (se înfundă)
aferente, satul Târgșoru Vechi
De la Carnuta Vasile la Str. Rozelor, lungime =
234 ml

2000

113,335

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

140 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Salciei, lungime = 131 ml
aferente, satul Târgșoru Vechi
De la Str. Principală la Vladu Petre
De la Duță Constantin la Negoi Nicolae

2000

46,916

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

141 1.3.7.1 Drum local cu zonele de protecție Str. Teiului, lungime = 220 ml
aferente, satul Stăncești
De la DN 1A la limita intravilanului
De la Matei Marian la Metea Elena
De la Zamfir Ion la Zamfir Filip

2000

124,527

Domeniul public
al comunei Târgșoru Vechi,
potrivit Hotărârii
Consiliului local nr. 34/2010

Georgeta N. Stoica

Str. Lalelelor, lungime =122 ml
Din Str. Principală la Băcan Maria
De la Negoiță Dumitru în spatele SMA
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