Anexa la HCL nr.33/29.06.2021
Nr.crt.

1.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

1.3.7
DC134

Elemente de identificare

”L=0,521 km, lpc= 5,5 m,
lp=7,00 m
Origine – km 0+000
intersectie cu DJ 203 C
(km2+850),
Destinatie – km 0+521 ,
intersectie DJ 205
Imbracaminte – asfalt,
Acostamente – 2 x 0,75 m,
Podet tubular cu d=800
mm, L=8m;
Rigola carosabile la km
0+385 , L= 10 m
Drumuri laterale amenajate
: Spl=120 mp, Spc = 90 mp–
3 bucati;
Indicatoare rutiere
- 5
bucati amplasate conform
SR 1848-1/2011;
Suprafata drumului – 6510
mp.

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosință

2021

Valoarea de
inventar (lei)

323.293,99 lei

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare
Proces-verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.1278/06.04.2021,
Cartea
funciară nr.25645/08.09.2020 –
comuna Pietroasele

Nr.crt.

10

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

1.3.7
DC 147

Elemente de identificare

L=2,568 km, lpc= 5,5 m,
lp=7,00 m
Origine
–
km
0+000
intersectie DJ 205 cu DJ 203 C
,
-Destinatie – km 2 + 568
-Imbracaminte – asfalt,
-Acostamente – 2 x 0,75 m,
-Podete tubulare cu d=800
mm, L=8m,– 2 bucati;
-podet tubulat cu d=800 mm,
L=5 m, - 1 bucata;
-podete tubulare cu d=500
mm, L=5 m– 8 bucati;
-Rigola carosabila L= 30 m
-Drumuri laterale amenajate :
Spl=520 mp, Spc = 390 mp–
13 bucati;
- Indicatoare rutiere - 36
bucati amplasate conform SR
1848-1/2011;
Parapet
metalic
flexibil,
L=200m;
Suprafata drumului – 15546
mp.

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosință

2021

Valoarea de
inventar (lei)

2.095.033,47 lei

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare

Proces-verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.1278/06.04.2021, Cartea
funciară
nr.25646/09.09.2020,
nr.
21399/14.07.2020,
nr.
25644/07.09.2020 – comuna
Pietroasele”

Nr.crt.

8.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

1.3.7.1
DC 192

Elemente de identificare

L= 0,650 km, lpc= 4,00 m,
lp=5,00 m
Origine – km 0+000;
-Destinatie – km 0 + 650
-Imbracaminte – asfalt,
-Acostamente – 2 x 0,50 m;
-Podete tubulare cu d=800
mm, L=8m, 1 bucata;
-podet tubulat cu d=500
mm, L=10 m - 2 bucati
-podete tubulare cu d=500
mm, L=5 m, – 1 bucata;
-Rigola de pamant = 1255
m +25 m podete tubulare;
-Drumuri
laterale
amenajate : Spl=40 mp, Spc
= 30 mp – 1 bucata;
- Indicatoare rutiere - 13
bucati amplasate conform
SR 1848-1/2011;
Suprafata drumului – 9007
mp.

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosință

2021

Valoarea de
inventar (lei)

355.549,24 lei

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare

Proces-verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.1278/06.04.2021, Cartea
funciară
nr.25651/22.09.2020,
nr.25655/28.09.2020
–
comuna Pietroasele

Nr.crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

4.

DC 257

Elemente de identificare

L= 0,880 km, lpc= 4,00 m ÷
5,00 m, lp = 5,00 m ÷ 6,00
m
Origine – km 0+000
intersectia DJ 205;
-Destinatie – km 0 + 880
- Imbracaminte – asfalt,
- Acostamente – 2 x 0,50
m;
- Podete tubulare
cu
d=800 mm, L=8m, - 2
bucati;
-podet casetat tip PS
amplasat la km 0 +135 – 1
bucata;
- podete tubulare cu d=500
mm, L=5 m, – 9 bucati;
- santuri betonate – 1500
m;
Drumuri
laterale
amenajate : Spl=360 mp,
Spc = 270 mp – 9 bucati;
- Indicatoare rutiere - 14
bucati amplasate conform
SR 1848-1/2011;
- Suprafata drumului –
8154 mp.

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosință

2021

Valoarea de
inventar (lei)

844.167,98 lei

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare

Proces-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr.1278/06.04.2021,
Cartea
funciară
nr.22312/05.07.2017
–
comuna Pietroasele”

Nr.crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

5.

DC 258

Elemente de identificare

L= 0,796 km, lpc= 4,00 m ÷
5,50 m, lp = 5,00 m ÷ 7,00
m
Origine – km 0+000
intersectia DJ 205;
-Destinatie – km 0 + 796,
intersectie DJ 205;
Imbracaminte – asfalt,
Acostamente – 2 x 0,50 m;
Acostamente – 5 x0,75 m;
- Podete tubulare
cu
d=800 mm, L=8m, - 1
bucata;
- podete tubulare cu d=500
mm, L=5 m, – 3 bucati;
- santuri betonate –710 m;
- rigola carosabila – 46 m;
Drumuri
laterale
amenajate : Spl=80 mp, Spc
= 60 mp – 2 bucati;
- Indicatoare rutiere - 9
bucati amplasate conform
SR 1848-1/2011;
- Suprafata drumului –
7772 mp.

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosință

2021

Valoarea de
inventar (lei)

549.003,77 lei

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare

Proces-verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.1278/06.04.2021, Cartea
funciară
nr.22313/11.07.2017
–
comuna Pietroasele”

Nr.crt.

79.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

1.3.7
DS 931

PRESEDINTE SEDINTA,

Elemente de identificare

L= 0,140 km, lpc= 4 m,
lp=5,00 m
Origine – km 0+000
intersectie DC 147
-Destinatie – km 0 + 140
intersectie DC 254
-Imbracaminte – asfalt,
-Acostamente – 2 x 0,50 m,
-Drumuri
laterale
amenajate : Spl= 100 mp,
Spc = 80 mp– 2 bucati;
- Indicatoare rutiere - 1
bucata amplasate conform
SR 1848-1/2011;
Suprafata drumului – 936
mp.

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosință

2021

Valoarea de
inventar (lei)

63.378,40 lei

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare

Proces-verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.1278/06.04.2021, Cartea
funciară
nr.25650/22.09.2020
–
comuna Pietroasele

SECRETAR GENERAL,

