
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 4/2018 
privindînsuşirea, modificarea şi completarea inventarului  
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vetiş, 

 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, 
referatul compartimentului de specialitate al aparatului primarului, precum și raportul comisiei 
de specialitate a consiliului local al comunei Vetiș; 

Luând în considerare Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vetiş 
însuşit prin Hotărârile Consiliului Local al comunei Vetiș nr.  21/1999 de  atestare a 
patrimoniului public al comunei Vetiș şi nr. 16/2010; 
RespectândHotărâreaConsiliului Local al comunei Vetiş nr. 62/2017 privind atribuirea 
denumirilor de străzi în localităţile aparţinătoare comunei Vetiş şi Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Vetiş nr. 3/2018 privind trecerea din domeniu public în domeniul privat al comunei 
Vetiş, modificarea elementelor de identificare a unor bunuri precum şi preluarea în domeniul 
public a unor bunuri; 
           Având în vedere documentaţiile cadastrale întocmite în conformitate cu prevederile 
Ordinului A.N.C.P.I. nr. 634/2006 pentruaprobareaRegulamentului privind conţinutulsimodul de 
întocmirea documentaţiilorcadastraleînvedereaînscrieriiîncarteafunciara; 

Văzând Procesul verbal al comisiei de inventariere a patrimoniului public al comunei 
Vetiș pe anul 2017, 

În baza prevederilor art. 3, art. 19 și art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, 
actualizată, privind propietatea publică, coroborate cu prevederile HG nr. 548/1999 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul publice al 
comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, 

Ținând cont de prevederile HG nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al 
unităților administrativ-teritoriale și ale HG nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, 

În temeiul art. 36 alin. (9)  și art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. ”b” şi art. 122 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară azi, 20 decembrie 2017, 
adoptă prezenta  

H O T Ă R Â R E : 

 
Art. 1. Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vetiș, însușit prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 21/1999 de  atestare a patrimoniului public al comunei Vetiș, 
completat prin HCL nr. 16/2010, se modifică şi se completează, după cum urmează: 

       1.  Se abrogă pozițiile din lista de inventar nr. 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 
25, 29, 31, 32, 38, 39, 43, 51, 52, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
133, 134, 135, 136, 144, 190, 193, 196, 197potrivit Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 
 



2.  Se modifică pozițiile din lista de inventar după cum urmează: 
 
-La poziția nr. 1 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Centru Cultural”, 

coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiş nr.426, Sc =131mp, Scd=262mp, regim înălțime 
P+1, CF/nr.cad 100721, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 674.360,68 lei, iar coloana nr. 
6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș,  conform Hotărârii Consiliului 
Local nr.21/1999; 

 -La poziția nr. 2 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire arhivă și sediu Poliția 
Locală, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 426, Sc=142 mp, Scd=142 mp, 
CF/Nr.cad 100721, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 306.880,34 lei, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.21/1999; 

-La poziția nr. 3 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Gard la Centru Cultural, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 426, CF 416, nr.top. 760, 761 iar coloana nr. 
6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului 
Local nr.21/1999. 

-La poziția nr. 4 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent construcție 
Centru Cultural, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 426, CF/nr.cad. 100721, 
S=347 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 5.220 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
21/1999.     

-La poziția nr. 5 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Școala gimnazială Vetiș, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr.185, Sc=583 mp, CF 103185, nr. cad. 3358, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 1.352.600 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 6 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Școala primară Vetiș, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr.152, CF.101520, nr.cad. 3357, Sc=418mp, 
regim de înălțime P, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 799.100 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș,  conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.21/1999. 

-La poziția nr. 9 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent construcției 
Școala primară Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr.152, CF.101520, nr.cad 
3357, Sc=1.937 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 29.140 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local  
nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 13 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent construcție 
Școala gimnazială Vetiș, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 185, CF 2314, nr.cad. 
3358, S=3.234 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 48.652 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 21/1999. 

- La poziția nr. 14 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Școala gimnazială 
Oar, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Oar nr. 290, CF/nr.cad 101491, Sc=383 mp, regim 
de înălțime P, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 503.100 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
21/1999. 

-La poziția nr. 16 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Grup sanitar, coloana nr. 3 va 
avea următorul cuprins: Oar nr. 290, Sc=165mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
50.000 lei, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999.  

-La poziția nr. 18 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent construcției Școala 
gimnazială Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Oar nr. 290, nr. top. C 705, Sc=3.854 
mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 29.031,88 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 19 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Oar nr.172. 
-La poziția nr. 22 coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 27.349,95  lei.  



 -La poziția nr. 23 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Oar nr. 303, coloana cu 
nr. 3 va avea următorul cuprins: Oar nr. 303, Sc=237mp, coloana cu nr. 5 va avea următorul 
cuprins: 164.200 lei.   

 -La poziția nr. 26 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent construcției Oar 
nr.303, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Oar nr.303, S=1.586 mp, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 23.859,75  lei. 

-La poziția nr. 27 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Școala gimnazială 
Decebal, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins : Decebal Nr. 230, Sc=500 mp, CF 
101131,coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 882.857,18 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local 
nr.21/1999. 

-La poziția nr. 28 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Școala primară 
Decebal, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Decebal nr.230, Sc=367 mp, CF 101131, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 178.300 lei, iar coloana nr.6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.21/1999. 

-La poziția nr. 30 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Centrală termică la 
Şcoala primară Decebal, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Decebal nr.230, Sc=61 mp, CF 
101131, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 14.200 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr.21/1999. 

-La poziția nr. 33 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent Clădire Centrală 
termică la Şcoala primară Decebal nr.230, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Decebal nr. 
230, CF/nr.cad. 101131, Sc=6.353mp, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 63.184,71 lei, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 34 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Gard Școala Primară Decebal, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Decebal nr. 230, L=200 m din prefabricate, L=640 m 
din plasă de sârmă, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 222.356,80 lei, iar coloana nr. 6 
va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 35 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Gard școala gimnazială Vetiș, 
coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr.185, L=324 m, CF 103185 coloana nr. 4 va 
avea următorul cuprins: 2015, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 92.897,30 lei, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.21/1999. 

-La poziția nr. 36 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Gard  Școala gimnazială Oar 
nr. 290, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: CF 101491, L=500 m din prefabricate, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.21/1999. 

-La poziția nr. 37 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Grădinița Vetiș, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 156, CF 102771, Sc=559 mp, coloana nr. 4 
va avea următorul cuprins: 2016, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 1.039.358,87 lei, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.21/1999. 

-La poziția nr. 40 colana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 156, construit din 
prefabricate, L=200 m, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 59.698,30 lei, iar coloana nr. 6 
va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.21/1999. 

-La poziția nr. 41 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren de joacă Grădinița 
Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 156, CF 102771, Sc= 1.747 mp, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 86.033,40 lei, iar coloana nr.6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.21/1999. 

-La poziția nr. 42 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Oar nr. 277, CF 101680, 
S=219 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 800.262,45 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.21/1999. 



-La poziția nr. 44 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren de joacă grădinița Oar, 
colana nr. 3 va avea următorul cuprins: Oar nr. 277, CF/nr.cad. 101680, Sc=1.380mp, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 70.660,69 lei, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.21/1999. 

- La poziția nr. 45 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Gard Grădiniţa Oar nr. 277, 
constuit din prefabricate L=40 m, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 19.323,10 lei, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.21/1999. 

-La poziția nr. 46 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Dispensar uman Vetiș 
nr.184, colana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 184, Sc=257 mp, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 335.400,10 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 47 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr.184, Sc=57 mp, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 10.600 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.21/1999. 

-La poziția nr. 48 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent construcției 
dispensar Vetiş, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 184, top CC 169,  
Sc=1.318mp, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 49 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 184, construit din 
prefabricate, L=480 m, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2016, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 79.988,72 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public 
al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 50 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 177, Sc=170 mp, CF 
102951, nr.cad. 3231, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 638.900 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 53 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent construcției 
cămin cultural Vetiş, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 177, nr.cad. 3231, 
Sc=882 mp, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 54 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Cămin cultural  Oar, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Oar nr. 259, Sc=180 mp, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 338.900 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 56 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent clădire cămin 
cultural Oar, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Oar nr. 259, nr. Top 631, S=1.008 mp, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 57 coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 54.456,80 lei, iar coloana nr. 
6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului 
Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 58 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Decebal nr. 231, CF 101645, 
Sc=321 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 403.100 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 
21/1999. 

-La poziția nr. 59 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent construcției 
cămin cultural Decebal, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Decebal nr. 231, CF 101645, 
Sc=2186 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 30.000 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
21/1999. 

-La poziția nr. 66 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Puț forat curtea primăriei, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr. 437, CF 101645, adâncime=150 m, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 18.600 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.21/1999. 



-La poziția nr. 71 coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 402.682,21 lei, iar coloana nr. 
6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului 
Local nr. 21/1999. 

    -La poziția nr. 73 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: CF 2321 nr.cad. 3366, 
nr.top. 754, S=9284 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 142.631 lei, iar coloana nr. 6 
va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului 
Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 74 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren de sport Oar, coloana 
nr. 3 va avea următorul cuprins: CF 100714, nr.top. CTS 1325, S=7590 mp, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 114.183,80 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 75 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: CF 100618, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 126.565 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 76 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: CF/nr.cad. 10321, S=21440 
mp, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2016, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
64.689,11 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 77 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren neproductiv Vetiș-Oar, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: CF/nr.cad. 100280, S=11.200 mp, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 5.451 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public 
al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 78 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren neproductiv Decebal, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: nr.top 785, CF 100280, S=5.000 mp, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 2.434 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public 
al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 79 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum asfaltat Vetiș str. 
Csengeri, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:  CF/nr.cad. 100711, str. Csengeri, L=1.600 
m S=31.244 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 976.001,19 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 80 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Vetiș, str. Nouă, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Nouă, CF/nr.cad. 100700, L=941 m, l=5 m, 
S=18.225 mp, spațiu verde, trotuare bilaterale, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
255.172,90 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999.  

 -La poziția nr. 81 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Vetiș, str.Teilor, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Teilor, CF/nr. cad. 100699, S=5.574 mp, L=450 
m, lățime pietruită= 4 m, trotuar=350 m, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 85.030 lei, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999.  

  -La poziția nr. 82 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Vetiș, str. 
Parcului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str.Parcului, CF/nr.cad.100702, L=459 m, 
zonă pietruită l=3 m, trotuar=459 m,S=6353 mp, zonă verde, acces în curți, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 175.216,80 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999.  

-La poziția nr. 83 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Vetiș, str. 
Libertății, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Libertății, CF/nr. cad. 100786, L = 500 
m, l cu pietriș=4  m, trotuar=300 m,   S= 4951 mp, zonă verde, șanț, acces în curți, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins: 182.250 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 
 
 
 
 



 
-La poziția nr. 84 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Vetiș, str. 

Fagului și str. Cireșului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Fagului, CF/nr. 
cad.100710, L=668 m, l=3,5 m, trotuare, accese curți, zonă verde, S=10.390mp, str. Cireșului, 
CF/nr.cad. 100701, L=585 m, l=3.5 m, trotuare, zonă verde, șanțuri, acces curți, S=6411 mp, 
coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 297.491,80 lei, iar coloana nr.6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999.  

  -La poziția nr. 92 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: str. Mare, Oar, coloana nr. 3 
va avea următorul cuprins: Asfalt L= 300 m,  l = 5 m, CF/nr. cad. 100722, trotuare bilaterale, 
zonă verde, pietruit     L = 488 m, l = 5 m, CF/nr. cad. 100722 , trotuare bilaterale=700 m, 
zonă verde, pietruit L= 300 m, l = 3 m, Pământ L = 200 m, S=9156 mp, CF/nr. cad. 101372, 
zonă verde, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: 1985, coloana nr. 5 va avea următorul 
cuprins: 824.531,25 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010.   

  -La poziția nr. 93 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum asfaltat Str.Tordai 
Demeter, Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Tordai Demeter, CF/ nr. cad. 
100724, L = 300 m, l = 5 m, trotuar=400 m, zonă verde, șanț, acces curți, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 563.575,08 lei, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010.  

   -La poziția nr. 94 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit  Oar 
str.Boghiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Boghiș, CF/nr.cad. 100784, L= 1050 
m, pietriș, l = 5 m, șanț, zonă verde, acces în curți, trotuar=1250 m, S= 20892 mp, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins: 370.547,80 lei, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010.                                                                                                                                                                

-La poziția nr. 96 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Str. 
Stadionului, Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Stadionului, CF/nr. cad. 100705, 
pietruit L= 450 m, l = 3,5 m, pământ   L= 650 m, St=6238 mp, trotuar=200 m, zonă verde, 
șanț, acces curți, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 70.952,40 lei, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.16/2010. 

 -La poziția nr. 103 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, str. 
Crinului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Crinului, CF/Nr.cad 101651, L = 500 m, 
S=4221 mp, l=3.5 m pietriș, trotuar, zonă verde, șanțuri, acces curți, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 120.364 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010. 

-La poziția nr. 104 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, Str. 
Cantonului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Cantonului CF/Nr.cad. 101706, S = 
9.140 mp, L=595 m, trotuar=600 m, zonă verde, șanțuri, acces curți, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 108.896 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010. 

-La poziția nr. 105 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, Str. 
Zorilor, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Zorilor, CF/Nr. cad. 101629, L=728 m, 
S=13.116 mp, l=4 m pietruit, trotuar bilateral, zonă verde, șanțuri, acces curți, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 131.039 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010. 

 -La poziția nr. 106 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, str. 
Lalelei, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Lalelei, CF/Nr.cad. 101703, L=350 m, S= 
4.748 mp, l=3 m pietruit, trotuar=350 m, zonă verde, șanțuri, acces curți, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 78.537 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010. 

 -La poziția nr. 107 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, str . 
Nouă, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str . Nouă, L= 350 m, S= 5.772 mp, 
CF/Nr.cad.101711, l=3 m pietruit, trotuar=350 m, zonă verde, șanțuri, acces curți, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins: 78.537 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform, Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010. 

 



 
 
 -La poziția nr. 108 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, str. 

Luceafărului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Luceafărului, CF/Nr.cad. 101697, 
L=270 m pietruit; L=247 m pământ, S= 9.238 mp, l=4 m pietruit, trotuar =350 m, zonă verde, 
șanțuri, acces curți, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 81.673 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.16/2010. 

-La poziția nr. 109 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, Str. 
Parcului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Parcului, CF/Nr.cad 101638, L=543 m, 
S=6.611 mp, l=4 m piatră, totuar=250 m, zonă verde, șanțuri, acces curți, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 56.097,50 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010. 

-La poziția nr. 110 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, str. 
Fagului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:  str. Fagului CF/Nr.cad.101650, L= 291 m, 
S=5.181 mp, l=3 m pietruit, trotuar=250 m, șanțuri, zonă verde, acces curți, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 56.097 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public 
al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010. 

-La poziția nr. 111 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, str. 
Merilor, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Merilor CF/Nr.cad. 101637, L=417 m, 
S=7.061 mp, l=4 m pietruit, trotuar bilateral=250 m, șanțuri, zonă verde, acces curți, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 56.097 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr.16/2010. 

 -La poziția nr. 112 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, str. 
Bradului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Bradului CF/Nr.cad. 101696, L=355 m, 
S=8.013 mp, l=3 m pietruit, trotuar bilateral =250 m, șanțuri, zonă verde, acces curți, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 56.097 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr.16/2010. 

 -La poziția nr. 124 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Oar, Str. 
Kolcsey Ferencz, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Kolcsey Ferencz, CF/nr. cad. 
100773, L= 431 m, l pietruită=3,5 m, trotuar 270 m, S=4.508 mp, zonă verde, șanț, acces 
curți, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1985, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
43.055,20 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr.16/2010. 

-La poziția nr. 125 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Oar, str. 
Cseke, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Cseke, CF/ nr. cad. 100712, L= 393 m, l = 
3,5 m, zonă verde, acces curți, șanț, trotuar=270 m, S = 6.450 mp, coloana nr. 4 va avea 
următorul cuprins: 1985, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 43.733 lei, iar coloana nr. 6 
va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.16/2010. 

-La poziția nr.126 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Oar, Str.Szusz 
Karoly, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str.Szusz Karoly, CF/nr. cad. 100748, L= 323 
m, l = 3,5 m, S=3.717 mp, trotuar, zonă verde, șanț, acces curți, coloana nr. 4 va avea 
următorul cuprins: 1985, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 27.612,55 lei, iar coloana 
nr.6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului 
Local nr.16/2010. 

 -La poziția nr.127 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Oar, str. Feher 
Bertalan, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Feher Bertalan, CF/nr. cad. 100720, 
L=450 m, l = 3 m, S=6.340 mp, zonă verde, trotuar, acces curți, șanțuri, coloana nr. 4 va avea 
următorul cuprins: 1985, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 46.311 lei, iar coloana nr. 6 
va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.16/2010. 

 
 
 
 



 
 
-La poziția nr. 128 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Oar, str. 

Kassai, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Kassai, CF/nr.cad. 100789, L=380 m, l = 3 
m, S = 4.184 mp, trotuar, zonă verde, șanț, acces curți, coloana nr. 4 va avea următorul 
cuprins: 1985, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 36.292 lei, iar coloana nr.  6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.16/2010. 

-La poziția nr. 129 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Oar, str. 
Stejarului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Stejarului, CF/nr.cad. 100784, L=450 
m, l = 3 m, S= 4.884 mp, trotuar = 400 m, zonă verde, șanț, acces curți, coloana nr. 4 va avea 
următorul cuprins: 1985, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 44.119 lei, iar coloana nr. 6 
va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.16/2010. 

 -La poziția nr. 130 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit/pământ 
Decebal, Str.Salcâmilor, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Salcâmilor CF/Nr.cad. 
101639 L=300 m, S=5.244 mp, l =3 m pietruit, șanturi, zonă verde, acces curți, coloana nr. 4 
va avea următorul cuprins: 1976, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 33.453 lei, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, Hotărârii Consiliului 
Local nr.16/2010. 

 -La poziția nr. 131 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal, 
Str.Arenei, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Arenei CF/Nr.cad. 101630, L=180 m, 
S=3.658 mp, l =6 m pietruit,  șanțuri, zonă verde, acces curți, coloana nr. 4 va avea următorul 
cuprins: 1976, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 30.449 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, Hotărârii Consiliului Local nr.16/2010. 

 -La poziția nr. 132 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum de pământ Decebal, 
str. Luceafărului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Luceafărului, CF. 101649,  L = 
270 m, S= 87.314 m, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 10.155 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 137 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol str. Boghiș, 
Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-37/1, L=3.100 m, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 42.478 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 138 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-122, L = 3.600 m,S= 25.700 mp, șanțuri 
bilaterale, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 8.761 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 
21/1999. 

 -La poziția nr. 139 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-205, L=4.900 m, S=58.800 mp, coloana nr. 4 
va avea următorul cuprins: 1980, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 10.896 lei, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 140 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:   DE-53/1, L= 4.000 m, S=12.000 mp, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 9.734 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 141 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol Oar, coloana 
nr. 3 va avea următorul cuprins: DE- 112/9, L=2.000 m,S=6.000mp, coloana nr. 4 va avea 
următorul cuprins: 1962, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 4.867 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 21/1999. 

 
 
 



 
-La poziția nr. 142 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ Oar, 

coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE -135, L=300 m, S=2.600 mp, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 730 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 143 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ Oar, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE -236, L=3.000 m, S=4.100 mp, coloana nr.5 va 
avea următorul cuprins: 7.300 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public 
al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 144 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol adăugat la Str. 
Mare, Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-7,  L=1.000 m, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 2.237 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 145 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-494, L=2.000 m ,S=9.600 mp, coloana nr. 5 
va avea următorul cuprins: 4.867 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 146 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE -463, L = 2.500 m, S=51.100 mp, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 6.084 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 147 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE 310/1, L= 700 m, S=2.300 mp, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins: 11.438 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 148 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-302/1, L=500 m, S=1.300 mp, coloana nr. 5 
va avea următorul cuprins: 10.951 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 149 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Decebal , 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str.Brândușei CF/Nr.cad. 101704, L=800 m, S=6.184 
mp, l=4 m pietruit, șanțuri, zonă verde, acces curți, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 
71.003 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 150 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Decebal, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: CF. 101633, DE-530, L=3.100m, S=20.900 
mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 7.544 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 151 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Decebal, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: CF. 101640, DE-658, L=1.355 m, S=1.458 
mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 10.671 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 152 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Decebal, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-825, L=2.500 m, S=2.600 mp, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 6.084 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 153 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Decebal, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-803, L=1.200m, S =4.300mp, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins: 2.920 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 154 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 
Decebal, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-893, L=1.000 m, S=4.300 mp, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 2.434 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 
 



 
 
 
-La poziția nr. 155 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum agricol de pământ 

Decebal, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DE-927, L=1.000 m, S=1.600 mp, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 2.434 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 156 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Pod Vetiș, DC 60A, Han 
lângă lac, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A, Han lângă lac, ф 1.200, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins: 12.546 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 157 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Pod Vetiș, DN19-DC60A, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DN19-DC60A , ф 1.200, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 21.756 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 158 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Pod Vetiș, DN19-DC 60, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DN19-DC 60, ф 1.200, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 21.756 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 159 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Pod Vetiș, DC 60A, 
Str.Csengeri, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A, Str.Csengeri,ф 1.000, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 19.166 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 160 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Pod Decebal, DN 19, Ferma 
pomicolă, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DN 19 , Ferma pomicolă ф 1.200, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 19.166 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 161 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Pod Oar, DC 60A, Str. Doba, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A ,Str. Doba, ф 1.000, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 19.166 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 162 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Pod Oar, DC 60A, 
Str.Boghiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A ,Str.Boghiș, ф 1.000, coloana nr. 5 
va avea următorul cuprins: 19.166 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 163 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Pod Vetiș, DC 60A, 
Str.Pompierilor, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A, Str. Pompierilor, ф 800, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 8.716 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 164 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț la Vetiș, DC 60A, Str. 
Teilor, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A , Str. Teilor, ф 600, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 7.121 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public 
al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 165 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț la Vetiș, DC 60A, Str. 
Parcului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A , Str. Parcului , ф 400, coloana nr. 5 
va avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 166 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț la Vetiș, DC 60A, str. 
Libertății, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A , Str. Libertatii,ф 400, coloana nr. 5 
va avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 167 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț la Vetiș, DC 60A , Str. 
Fagului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A , Str. Fagului, ф 400, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins4.911 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 



 
 
-La poziția nr. 168 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț la Vetiș, DC 60A , 

Str.Cireșului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A , Str.Cireșului, ф 400, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 169 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț la Vetiș, DC 60A , Str. 
Nouă, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A , Str.Nouă, ф 400, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public 
al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 170 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț la Vetiș, DC 60A , 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A , între Str.Nouă si Str. Csengeri, ф 600, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 12.546 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 171 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Oar, Str.Mare, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Mare, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 
8.126 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 172 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Oar, între Str. Mare și 
Str. Tordai Demeter, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între Str. Mare și Str. Tordai 
Demeter, ф 400, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 8.126 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conformHotărârii Consiliului Local nr. 
21/1999. 

-La poziția nr. 173 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Oar, DC 60A , 
Str.Tordai Demeter, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A, Str.Tordai Demeter, ф 
400, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 174 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Oar, DC 60A, Str. 
Petofi Sandor, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A ,Str.Petofi Sandor, ф400, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 175 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Oar, DC 60A , lângă 
căminul cultural, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A , lângă căminul cultural, ф 
400, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 8.126 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 176 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Decebal, între Str. 
Sătmărel și DE 730, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între Str. Sătmărel și DE 730 ф 
400, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 177 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Decebal, între DN19 
și Str. Cantonului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între DN19 și Str. Cantonului ф 600, 
coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 7.121 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 178 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Decebal, între DN19 
și Str. Zorilor, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între DN19 și Str. Zorilor, ф 600, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 7.121 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 179 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Decebal, între DN19 
si Str. Lalelei, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între DN19 si Str. Lalelei, ф 600, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins:7.121 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 180 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Decebal, între DN19 
si Str.Nouă, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între DN19 si Str.Nouă ф 600, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins:7.121 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 



 
 
 -La poziția nr. 181 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Pod Decebal, DN 19, Str. 

Luceafărului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DN 19, Str. Luceafărului ф 600, L=10 m, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 12.546 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 21/1999. 

-La poziția nr. 182 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Decebal, între 
Str.Luceafărului și Str. Fagului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între Str. Luceafărului 
și Str. Fagului ф 400, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local  
nr. 21/1999. 

  -La poziția nr. 183 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Decebal, între Str. 
Fagului și Str. Bradului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între Str. Fagului și Str. 
Bradului ф 400, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 
21/1999. 

-La poziția nr. 184 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Decebal, între DN19 și 
Str. Merilor, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între DN19 și Str. Merilor, ф 600, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 7.121 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 185 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Podeț Decebal, între Str. 
Bradului și Str. Luceafarului, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: între Str. Bradului și Str. 
Luceafarului, ф 400, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 4.911 lei, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 21/1999. 

 -La poziția nr. 186 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire multifuncțională 
OAR, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Oar nr. 421/A, Scd=320 mp, Sc = 139 mp CF. 
103038, regim de înălțime S+P+M, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 677.900 lei. 

 -La poziția nr. 187 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent (clădire 
multifuncțională Oar ), coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: S=835 m, CF/nr.cad.103038, 
S=835 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 22.565,97 lei, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: Domeniul public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.16/2010. 

 -La poziția nr.188 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Clădire Grădinița Decebal 2, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Decebal nr. 230 A, CF 100849, SC=396 mp, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: 731.400 lei. 

 -La poziția nr. 189 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent 1.200 mp, loc 
de joacă pentru copii Decebal, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: CF . 100849, S=1.200 
mp, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2008, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
49.911,94 lei. 

 -La poziția nr. 191 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Str. Principală Oar 3, 
coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A, de la cămin la cimitir, CF 2207N, asfalt L=740 
m, l = 6 m, S=16.518 mp, pietruit L= 563 m, l = 5 m, S = 12.568 mp, zonă verde, acces curți, 
trotuare bilaterale, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2017, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 105.150 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al 
comunei Vetiș, conform Hotărârii  Consiliului Local nr. 47/2016. 

-La poziția nr. 192 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum comunal DC 60A, 
Vetiș- Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: DC 60A, între Vetiș și Oar, CF/nr. cad. 
100715,  l= 7 m, L=4.820 m, șanț, zonă verde, DC 60A, De la drumul agricol 301/2 până la 
intersecția cu str. Csengeri, CF 100707, L=3.324 m, l=5 m, trotuare bilaterale, zone verzi, 
șanțuri, acces în curți, S=72.280 mp, DC 60A, Între DN 19 până la drumul agricol 301/2, CF 
100785, L=1.506 m, l=5 m , șanțuri, zonă verde, acces în curți, S=30.122 mp, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 7.401.559,67 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Domeniul 
public al comunei Vetiș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2016. 

 
 



 
 
-La poziția nr. 194 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit/pământ Str. 

Petőfi Sándor, Oar, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Petőfi Sándor, CF/ nr. cad. 
100704, pietruit L=300 m, l = 3 m, pământ L=130 m, l = 3 m, S=5.716 mp, trotuar,  zonă 
verde, acces curți, șanț, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1985, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 21.500 lei. 

-La poziția nr.195 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Str. Someşului, 
Oar, coloana nr. va avea următorul cuprins: Str. Someșului, CF/nr.cad. 100703, L=427 m, l = 3 
m, S=4.249 mp, trotuar, zonă verde, acces curți, șanț, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 
1985, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 72.916 lei. 

-La poziția nr. 198 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum de pământ Str. 
Câmpului,Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Câmpului, S=2.101 mp, L=530 m, 
CF/nr. cad. 100737, pietriș=4 m, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1974, coloana nr. 5 
va avea următorul cuprins: 60.870 lei. 

-La poziția nr. 199 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Str. Mică, 
Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Mică, CF/nr cad. 100719, L=135 m, l=3 m 
pietruit, spațiu verde, șanțuri, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1974, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 23.438 lei. 

-La poziția nr. 200 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Str. Someșului, 
Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Someșului, CF/nr. cad. 100708, L=482 m, 
S=3.853 mp , zonă verde, șanț, acces curți, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1974, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 74.393,40 lei. 

-La poziția nr. 201 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Str. 
Stadionului,Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Stadionului, CF/nr. cad. 100718, 
L=147 m, S=839 mp, zonă verde, coloana nr. va avea următorul cuprins: 1984, coloana nr. 5 
va avea următorul cuprins: 15.320 lei. 

-La poziția nr. 202 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Str. Florilor, 
Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Florilor, CF/ nr.cad. 100716, L=438 m, 
S=2.071 mp, zonă verde, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1984, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: 53.158 lei. 

-La poziția nr. 203 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum de pământ Str. 
Speranței, Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Speranței, CF/ nr. cad. 100713, 
L=138 m, S=496 mp, zonă verde, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1991, coloana nr. 5 
va avea următorul cuprins: 14.370 lei. 

-La poziția nr. 204 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum de pământ Str. 
Livezilor, Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Livezilor, CF/nr cad. 100709, L= 
135 m, S=451 mp, zonă verde, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1991, coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: 13.066 lei. 

 -La poziția nr. 205 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Str. Sătmarel, 
Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Sătmarel, CF/nr. cad. 100759, L=1.572 m, 
S= 21.470 mp, pietris= 3.5 m, sant, trotuar=500 m, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 
1934, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 301.235,48 lei. 

 -La poziția nr. 206 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum pietruit Str. 
Pompierilor,Vetiș, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Pompierilor, CF/nr.cad. 101371, 
L= 140 m, S=980 mp, zona verde, pietriş, l = 3 m, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 
1972, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 28.393 lei. 

 -La poziția nr. 207 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren intravilan în curtea 
școlii, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Vetiș nr.185 CF/Nr.cad 100697, S=1.124 mp, 
coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2010, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
17.210,31 lei.                                                                                                                                                                                

- La poziția nr. 208 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Teren de joacă pentru copii 
Vetiş nr. 426, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: CF./Nr.cad 100721 S=1.701 mp nr.426, 
cu: balansoar, topogan, leagăn, cutie nisip, caluți cu arc, coloana nr. 4 va avea următorul 
cuprins: 2016, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 119.802 lei.  

 



 
 
3.  Se completează lista de inventar al comunei Vetiș cu 96 poziții noi respectiv 

poziţiile de la nr.209 la nr. 304 potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
           Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează secretarul 
comunei Vetiș. 
 
           Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județul Satu Mare și 
Consiliului Județean Satu Mare pentru demersurile necesare elaborării și promovării Proiectului 
Hotărârii de Guvern. 

 
 
 

Vetiş la 31.01.2018 
 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
          CRIŞAN BOGDAN                                                        Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificată şi completată. 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-15 , Nr. total al consilierilor absenţi- 0,Voturi pentru-15   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 


