
 

 

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 7/31.01.2022 

PRIVIND INTRODUCEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI SOLONŢ, JUDEŢUL BACĂU 

A UNOR DRUMURI LOCALE   

 

Nr. 

Crt. 

Cod 

Clasific. 
Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul dobandirii 

sau al darii în 

folosinţă 

Valoarea de 

înventar 

(lei) 

Situatia juridica 

actuala/Denumire act 

proprietate sau alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

 

1 

1.3.7.1 Drum sătesc pietruit str. Licuriciului, cu lungimea de 65 

ml, cu suprafata de 510 mp,  de la nr. 

administrativ 2, la nr. administrativ 4” 

 
2022 - 

Domeniul public al comunei 

Solonţ conform anexei 4 pct.1 

din O.U.G. nr. 57/2019 și  art. 

3 lit a), art.5 lit.c) și art. 8 lit.c) 

din O.G. nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor cu 

modificările și completările 

ulterioare, 

2 1.3.7.1 Drum sătesc pietruit str. Renașterii, cu lungimea de 90 ml, 

cu suprafata de 487 mp,  de la nr. 

administrativ 2, la nr. administrativ 4” 

 
2022  

Domeniul public al comunei 

Solonţ conform anexei 4 pct.1 

din O.U.G. nr. 57/2019 și  art. 

3lit a), art.5 lit.c) și art. 8 lit.c) 

din O.G. nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor cu 

modificările și completările 

ulterioare, 

3 1.3.7.1 Drum sătesc pietruit str. Morii, cu lungimea de 172 ml, cu 

suprafata de 945 mp,  de la nr. 

administrativ 1, la nr. administrativ 4” 

 
2022 - 

Domeniul public al comunei 

Solonţ conform anexei 4 pct.1 

din O.U.G. nr. 57/2019 și  art. 

3lit a), art.5 lit.c) și art. 8 lit.c) 

din O.G. nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor cu 

modificările și completările 

ulterioare, 



4 1.3.7.1 Drum sătesc pietruit str. Brazilor, cu lungimea de 126 ml, 

cu suprafata de 762 mp,  de la nr. 

administrativ 1, la nr. administrativ 2” 

 
2022 - 

Domeniul public al comunei 

Solonţ conform anexei 4 pct.1 

din O.U.G. nr. 57/2019 și  art. 

3lit a), art.5 lit.c) și art. 8 lit.c) 

din O.G. nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor cu 

modificările și completările 

ulterioare, 

5 1.3.7.1 Drum sătesc pietruit str. Dărniciei, cu lungimea de 143 ml, 

cu suprafata de 673 mp,  de la nr. 

administrativ 2, la nr. administrativ 

10” 

 
2022 - 

Domeniul public al comunei 

Solonţ conform anexei 4 pct.1 

din O.U.G. nr. 57/2019 și  art. 

3lit a), art.5 lit.c) și art. 8 lit.c) 

din O.G. nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor cu 

modificările și completările 

ulterioare, 

6 1.3.7.1 Drum sătesc pietruit str. Renașterii, cu lungimea de 96 ml, 

cu suprafata de 425 mp,  de la nr. 

administrativ 2, la nr. administrativ 4” 

 
2022  

Domeniul public al comunei 

Solonţ conform anexei 4 pct.1 

din O.U.G. nr. 57/2019 și  art. 

3lit a), art.5 lit.c) și art. 8 lit.c) 

din O.G. nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor cu 

modificările și completările 

ulterioare, 

7  1.3.7.1 Drum sătesc pietruit str. Licuriciului, cu lungimea de 65 

ml, cu suprafata de 510 mp,  de la nr. 

administrativ 2, la nr. administrativ 4” 

 
2022 - 

Domeniul public al comunei 

Solonţ conform anexei 4 pct.1 

din O.U.G. nr. 57/2019 și  art. 

3lit a), art.5 lit.c) și art. 8 lit.c) 

din O.G. nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor cu 

modificările și completările 

ulterioare, 
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