
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 14/2001 privind 

însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa  

 

 Având în vedere: 

 - Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 14/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor 

ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa ; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Anexa la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 14/2001 privind însuşirea 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, cu modificările si 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- poziţia 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Baciu Gheorghe până la 

Irimia Constantin; lungimea: 93 m; lăţimea: 8 m, parcela nr. 71, suprafaţa: 452 mp”; 

- poziţia 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Mihalache Ilie până la 

Rusu Dumitru; lungimea: 1070 m; lăţimea:12 m, parcela nr. 126, suprafaţa: 10338 mp”; 

- poziţia 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Ştefan Ion până la Botezatu 

Dumitru; lungimea: 180 m; lăţimea:7 m, parcela nr. 190, suprafaţa: 1121 mp”; 

- poziţia 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Macovei Costache până la 

Botezatu Dumitru; lungimea: 156 m; lăţimea: 6 m, parcela nr. 204, suprafaţa: 851 mp”; 

- poziţia 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Cucu Vasile până la 

Popescu Gheorghe; lungimea: 249 m; lăţimea: 7 m, parcela nr. 304, suprafaţa: 2087 mp”; 

- poziţia 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Pascu Dumitru până la 

Luca Vasile; lungimea: 148 m; lăţimea: 6 m, parcela nr. 322, suprafaţa: 1036 mp”; 

- poziţia 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Râmboi Ştefan până la 

Ghelţu Sevastian; lungimea: 409 m; lăţimea: 10 m, parcela nr. 323, suprafaţa: 3617 mp”; 

- poziţia 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Irimia Costache până la 

Liţă Steriana; lungimea: 231 m; lăţimea: 12 m, parcela nr. 363, suprafaţa: 2022 mp”; 

- poziţia 145, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Porumb Verginia până la 

Bostan Vasile; lungimea: 66 m; lăţimea: 8 m, parcela nr. 406, suprafaţa: 364 mp”; 

- poziţia 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Liţă Raluca până la Miron 

Nicolaie; lungimea: 379 m; lăţimea: 12 m, parcela nr. 446, suprafaţa: 4988 mp”; 

- poziţia 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Dabija Emil până la Olaru 

Ion; lungimea: 116 m; lăţimea: 10 m, parcela nr. 447, suprafaţa: 1280 mp”; 

- poziţia 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Şerban Alexandru până la 

Ghiur Aurel; lungimea: 99 m; lăţimea: 10 m, parcela nr. 491, suprafaţa: 484 mp”; 

- poziţia 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Mocanu Simion până la 

Macarie Toader; lungimea: 746 m; lăţimea: 10 m, parcela nr. 523, suprafaţa: 7072 mp”; 



- poziţia 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Cheşu Ştefan până la Şolcă 

Gheorghe; lungimea: 70 m; lăţimea: 3 m, parcela nr. 606, suprafaţa: 611 mp”; 

- poziţia 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Şolcă Grigore până la 

Irimia Gheorghe; lungimea: 99 m; lăţimea: 7 m, parcela nr. 617, suprafaţa: 529 mp”; 

- poziţia 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Zahei Grigore până la 

Drăguşanu Ştefana; lungimea: 1770 m; lăţimea: 12 m, parcela nr. 619, suprafaţa: 23489 mp”; 

- poziţia 155, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Irimia Costache până la 

Drăguşanu Gheorghe; lungimea: 425 m; lăţimea: 7 m, parcela nr. 712, suprafaţa: 3207 mp”; 

- poziţia 157, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Popescu Sava până la 

Şuvoială Vasile; lungimea: 393 m; lăţimea: 10 m, parcela nr. 766, suprafaţa: 2994 mp”; 

- poziţia 158, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Dunăreanu Ştefan până la 

Macarie Simina; lungimea: 403 m; lăţimea: 10 m, parcela nr. 776, suprafaţa: 3561 mp”; 

- poziţia 161, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la păşune 771 până la Moise 

Ion; lungimea: 36 m; lăţimea: 8 m, parcela nr. 857, suprafaţa: 288 mp”; 

- poziţia 162, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Şuvoială Ionel până la 

Roman Ştefan; lungimea: 70 m; lăţimea: 8 m, parcela nr. 866, suprafaţa: 634 mp”; 

- poziţia 163, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Roman Costică până la 

Cheşu Ion; lungimea: 74 m; lăţimea: 7 m, parcela nr. 884, suprafaţa: 378 mp”; 

- poziţia 164, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Bogdan Balaşa până la 

Roman Ştefan; lungimea: 238 m; lăţimea: 9 m, parcela nr. 900, suprafaţa: 1842 mp”; 

- poziţia 166, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Mocanu Simion până la 

Cucoş Grigore; lungimea: 300 m; lăţimea: 10 m, parcela nr. 964, suprafaţa: 2584 mp”; 

- poziţia 167, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Şuvoială Vasile până la 

Porumb Toader; lungimea: 155 m; lăţimea: 4 m, parcela nr. 971, suprafaţa: 816 mp”; 

- poziţia 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Şuvoială Vasile până la 

Rusu Toader; lungimea: 202 m; lăţimea: 6 m, parcela nr. 972, suprafaţa: 1049 mp”; 

- poziţia 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Samoilă Neculai până la 

Baciu Neculai; lungimea: 46 m; lăţimea: 8 m, parcela nr. 994, suprafaţa: 264 mp”; 

- poziţia 170, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Măcarescu Cununa până la 

Porumb Constantin; lungimea: 112 m; lăţimea: 8 m, parcela nr. 995, suprafaţa: 1430 mp”; 

- poziţia 171, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Rîmboi Constantin până la 

Nazarie Tinca; lungimea: 135 m; lăţimea: 3 m, parcela nr. 1063, suprafaţa: 932 mp”; 

- poziţia 172, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Sandu Vasile până la PDT 

1095; lungimea: 343 m; lăţimea: 5 m, parcela nr. 1096, suprafaţa: 3690 mp”; 

- poziţia 173, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Rotaru Dumitru până la 

Rotaru Gheorghe; lungimea: 129 m; lăţimea: 6 m, parcela nr. 1123, suprafaţa: 801 mp”; 

- poziţia 174, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din extravilan până în extravilan; 

lungimea: 37 m; lăţimea: 4 m, parcela nr. 1124, suprafaţa: 227 mp”. 

 Art. 2. - Primarul comunei Griviţa va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului general al comunei. 

 



 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 28.08.2020, cu 13 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

                 Toader Şolcă                                                            Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

Griviţa, 28 august 2020 
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