
R O M Â N I A 
JUDEŢUL TELEORMAN 

COMUNA BLEJEȘTI 
      H O T A R A R E 

 
Privind: modificarea  “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Comunei Blejeşti”, însuşit prin HCL Blejeşti nr.13 din 24.04.2001 

            

 Consiliul Local al Comunei  Blejeşti, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa 

extraordinară din data de        aprilie 2021, avand in vedere: 

 - referatul de aprobarea al primarului comunei Blejeşti, înregistrată la nr.           din     

.04.2021;  

 - raportul compartimentului de specialitate - agricol, înregistrat la nr.          din       

.04.2021 ; 

-procesul verbal nr.    /   .04.2021 al comisiei speciale pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Blejeşti 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Blejeşti; 

 -prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului si publicităţii imobiliare, republicare 3, cu 

modificările si completările ulterioare; 

In  baza  prevederilor, art.84 alin.(5), art.286 alin.(4), art.289 din  O.U.G. nr.57/2019  

privind  Codul Administrativ, cu modificarile si  completările  ulterioare,  ale  art.858, 

art.859 alin.(2), art.863, art.868 alin.(2) şi art.874  din Legea nr.287/2009 privind Codul 

Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale  H.G.R. nr.1031/14.12.1999  

privind  aprobarea  Normelor  Metodologice  privind   înregistrarea  în  contabilitate  a  

bunurilor  care alcătuiesc domeniul  public  al  statului şi  al  unităţilor  administrativ-

teritoriale, ale   Legii  nr.273/2006 privind  finanţele  publice  locale, cu  modificările  şi  

completările  ulterioare, coroborat cu prevederile  OG nr. 43/ 1997,  privind regimul juridic al 

drumurilor, republicata   şi  ale Legii nr.199 /17.11.1997 pentru  ratificarea  Cartei  

europene   a autonomiei  locale, adoptată  la  Strasbourg la  15 octombrie 1985;  

-HCL Blejeşti nr. 13 din 24.04.2001 privind actualizarea invetarului pentru bunurile 

care alcatuiesc domeniul public al comunei Blejesti, judetul Teleorman  

-HG nr. 1358 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judetului 

Teleorman , anexa 9 –inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Blejest 

 În temeiul prevederilor,  art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”c”,  alin.(6) lit.”d” şi alin.(7) 

lit.”n”,  art.139  alin.(3) lit.”g”  şi  art.196 alin.(1) lit.”a”  din O.U.G. nr.57/2019  privind  

Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1- Se modifica “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Blejeşti”, judetul Teleorman, însuşit prin HCL Blejeşti nr. 13 din 24.04.2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza: 

 

SATUL SERICU 

 

1. La pozitia 1 – Drum satesc 9 Sericu se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” care 

va avea următorul cuprins: Strada Izvorului, iar la coloana 3  “Elemente de 

identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 849 mp, Lungime 156 ml, latime 

5,44 ml, porneste de la gospodaria lui Palada Ilie pana la gospodaria lui Vacalie 

Stelian  



2. La pozitia 2 – Drum satesc 34 Sericu se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” 

care va avea următorul cuprins: Intrarea Plopilor , iar la coloana 3  “Elemente de 

identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1277 mp, Lungime 230 ml, latime 

5,55 ml, porneste de la gospodaria lui Ene Gabriel Alin pana la gospodaria lui Corbu 

Ana 

3. La pozitia 5 – Drum satesc 84 Sericu se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” 

care va avea următorul cuprins: Strada Castanilor, iar la coloana 3  “Elemente de 

identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 841 mp, Lungime 147 ml, latime 

5,72 ml, porneste de la gospodaria lui Enache Gheorghe  pana la gospodaria lui 

Niculae Ion  ; 

4. La pozitia 6 – Drum satesc 104 Sericu  se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” 

care va avea următorul cuprins: Strada Livezilor, iar la coloana 3  “Elemente de 

identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 945 mp, Lungime 166 ml, latime 

5,69 ml, porneste de la gospodaria lui Cioaba Gherghe  pana la gospodaria lui Ene 

Constantin 

5. La pozitia 7 – Drum satesc 120 Sericu , se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” 

care va avea următorul cuprins: Strada Oglinzi, iar la coloana 3  “Elemente de 

identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 480 mp, Lungime 86 ml, latime 

5,58 ml, porneste de la gospodaria lui Rizu Stelian  pana la gospodaria lui Ene Stancu  

6. La pozitia 13 – Drum satesc 297 Sericu se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” 

care va avea următorul cuprins:Intrarea Carpaţi, iar la coloana 3  “Elemente de 

identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 817 mp, Lungime 152 ml, latime 

5,38 ml, porneste de la gospodaria lui Bajan Ioana  pana la gospodaria lui Ciobanu 

Ioana  

7. La poziția 14 –Drum satesc 306 Sericu , se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” 

care va avea următorul cuprins: Strada Piersicilor, iar coloana 3 “Elemente de 

identificare” care va avea următorul cuprins: Suprafata 1034 mp, Lungimea 203 ml, 

lăţimea 5,09 ml, porneşte din  de la gospodaria lui Tistu Victor pana la gospodaria lui 

Minciuna Valeriu ; 

8. La poziția 11 – Drum satesc 243 Sericu, pozitia 15 Drum satesc 344 si pozitia 16 –

Drum satesc 368 se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” care va avea următorul 

cuprins: Strada Asociaţiei, iar coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea 

următorul cuprins: Suprafata 13553 mp, Lungimea 1295 ml, lăţimea 10,47 ml, 

porneşte din DJ 503 pana la gospodăria Burcea Marian si de la gospodaria Vacalie 

Stancu până la marginea satului sud de cimitir; 

 

SATUL BACIU 

1. La pozitia 18 – Drum satesc 59 Baciu se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Cotorani, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 6879 mp, 

Lungime 568 ml, latime 12,11 ml, porneste de la gospodaria lui Sararu Apostol  

pana la gospodaria lui def Traian Niculina  ; 

2. La poziția 21 – Drum satesc 166 Baciu se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Codrului, iar coloana 3 

“Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Suprafata 956 mp, 

Lungimea 110 ml, lăţimea 8,69 m, porneste de la gospodaria lui Spanu Petre , 

pana la gospodaria lui def Ispas Ioana ; 

3. La poziția 26 – Drum satesc 316 Baciu se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Doinei, iar coloana 3 “Elemente 

de identificare” care va avea următorul cuprins: Suprafata 1518 mp, Lungimea 



248 ml, lăţimea 6,12 m, porneste de la gospodaria lui def Militaru Stan  , pana la 

gospodaria lui Spanu Vasile ; 

4. La poziția 27 – Drum satesc 394 Baciu se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Mateeşti, iar coloana 3 

“Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Suprafata 6728 mp, 

Lungimea 540 ml, lăţimea 12,46 m, porneste de la gospodaria lui def Simion 

Ioana  , pana la gospodaria lui Chirita Dumitru ; 

5. La poziția 31 – Drum satesc 553 Baciu se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Bratilov, iar coloana 3 

“Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Suprafata 1222 mp, 

Lungimea 182 ml, lăţimea 6,71 m, gospodaria   Boldei Ecaterina; 

6. La poziția 33 – Drum satesc 860 Baciu si pozitia 42 –Drum satesc 1085 Baciu se 

modifică coloana 2 “Denumirea bunului” care va avea următorul cuprins: Strada 

Aurora, iar coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: 

Suprafata 1566 mp, Lungimea 190 ml, lăţimea 8,24 ml, porneste de la gospodaria 

lui Chirita Tudora , pana la gospodaria lui def Ceausu Marin ; 

7. La poziția 34 – Drum satesc 912 Baciu si pozitia 41 –Drum satesc 1054 Baciu se 

modifică coloana 2 “Denumirea bunului” care va avea următorul cuprins: Strada 

Vărzării, iar coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul 

cuprins: Suprafata 4056 mp, Lungimea 300 ml, lăţimea 13,52 ml, porneste de la 

gospodaria lui Def.Draghici Liviu , pana la gospodaria lui  Oana Silviu ; 

8. La poziția 35 – Drum satesc 929 Baciu se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Inului, iar coloana 3 “Elemente 

de identificare” care va avea următorul cuprins: Suprafata 1622 mp, Lungimea 

189 ml, lăţimea 8,58 m,  gospodaria lui CraciunIlie    

9. La poziția 36 – Drum satesc 976 Baciu se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Mărgăritarului, iar coloana 3 

“Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Suprafata 2501 mp, 

Lungimea 223 ml, lăţimea 11,22 m, porneste de la gospodaria lui Puican Florin la 

, pana la gospodaria lui def Puican Florin Marian   

10. La poziția 39 – Drum satesc 1016 Baciu se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Bisericii, iar coloana 3 

“Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Suprafata 9120 mp, 

Lungimea 782 ml, lăţimea 11,66 m, porneste de la gospodaria lui Chirita Mihai  , 

pana la gospodaria lui Puican Petra  

11. La poziția 47 – Drum satesc 1117 Baciu se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Ciobănaşi, iar coloana 3 

“Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Suprafata 3510 mp, 

Lungimea 328 ml, lăţimea 10,70 m, porneste de la gospodaria lui Def Ionescu 

Stan  , pana la gospodaria lui def Sararu Ionela  

 

 

SATUL BLEJEŞTI 

 

 

1. La pozitia 53 – Drum satesc 127 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Câmpului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1800 mp, 

Lungime 221 ml, latime 8,14 ml, porneste de la gospodaria lui Lazar Iliuta  pana 

la gospodaria lui Foamete Danut  ; 



2. La pozitia 54 – Drum satesc 164 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Pârvani , iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1679 mp, 

Lungime 215 ml, latime 7,81 ml, porneste de la gospodaria lui Andrei Ilie    pana 

la gospodaria lui Grigore Maria    ; 

3. La pozitia 56 – Drum satesc 249 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Intrarea Zambilelor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 325 mp, Lungime 

59 ml, latime 5,51 ml,  gospodaria lui  Radu Nicoleta  ; 

4. La pozitia 57 – Drum satesc 277 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Vălcea , iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1135 mp, 

Lungime 129 ml, latime 8,80 ml, porneste de la gospodaria lui Stanca Mihai  pana 

la gospodaria lui Poenaru Stela  ; 

5. La pozitia 60 – Drum satesc 472 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins:Intrarea Zorelelor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 671 mp, Lungime 

123 ml, latime 5,46 ml, porneste de la gospodaria lui Resmovici Dumitru   pana la 

gospodaria lui Sontea Eugenia ; 

6. La pozitia 62 – Drum satesc 521 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Trandafirilor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 630 mp, Lungime 

96 ml, latime 6,56 ml,  gospodaria lui Oancea Ecaterina ; 

7. La pozitia 63 – Drum satesc 571 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Agricultorilor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 6362 mp, 

Lungime 719 ml, latime 8,85 ml, porneste de la gospodaria lui Neaga Ion pana la 

gospodaria lui Bajan Ion ; 

8. La pozitia 65 – Drum satesc 600 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Liliacului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1233 mp, 

Lungime 199 ml, latime 6,20 ml, porneste de la gospodaria lui Preda Valentin  

pana la gospodaria lui Buca Marian ; 

9. La pozitia 68 – Drum satesc 747 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Poligonului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1881 mp, 

Lungime 220 ml, latime 8,55 ml, porneste de la gospodaria lui Voicu Dan 

Gheorghe pana la gospodaria lui  Lazarescu Jeana ; 

10. La pozitia 69 – Drum satesc 770 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Lacului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1397 mp, 

Lungime 161 ml, latime 8,68 ml, porneste de la gospodaria lui Valvoi Romica  

pana la gospodaria lui Ruse Ion  ; 

11. La pozitia 70 – Drum satesc 795 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Crângului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 928 mp, Lungime 

122 ml, latime 7,61 ml, porneste de la gospodaria lui Cristea Gheorghe  pana la 

gospodaria lui Buca Floarea  ; 

12. La pozitia 72 – Drum satesc 920 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Intrarea Alunului , iar la coloana 3  



“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1006 mp, 

Lungime 108 ml, latime 9,31 ml, porneste de la gospodaria lui Chivu Ion  pana la 

gospodaria lui Zaharia Zoe ; 

13. La pozitia 73 – Drum satesc 944 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Stadionul Tineretului, iar la 

coloana 3  “Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1720 

mp, Lungime 239 ml, latime 7,20 ml, porneste de la gospodaria lui Bonghene Dan 

Teodor  pana la gospodaria lui Bobe Paul ; 

14. La pozitia 75 – Drum satesc 977 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Grădiniţei, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1411 mp, 

Lungime 164 ml, latime 8,60 ml, porneste de la gospodaria lui Dispensarul 

Veterinar  pana la gospodaria lui Vacaru Doina Daniela; 

15. La pozitia 82 – Drum satesc 1094 Blejesti si pozitia 84– Drum satesc 1130 

Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” care va avea următorul 

cuprins: Strada Văleni, iar la coloana 3 “Elemente de identificare, va avea 

urmatorul cuprins: Suprafata 3401 mp, Lungime 511 ml, latime 6,66 ml, porneste 

de la gospodaria lui def Bongioianu Ion pana la gospodaria lui Ciucan Frusina  ; 

16. La pozitia 86 – Drum satesc 1302 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Intrarea Braniştei, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 884 mp, Lungime 

165 ml, latime 5,36 ml, porneste de la gospodaria lui Ciinaru Marin 

17. La pozitia 89 – Drum satesc 1364 Blejesti, pozitia nr. 90 – Drum satesc 1389 

Blejesti, si pozitia nr. 101 – Drum satesc 1643 Blejesti se modifică coloana 2 

“Denumirea bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Stânguleşti, iar la 

coloana 3  “Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 19665 

mp, Lungime 1298 ml, latime 15,15 ml, porneste de la gospodaria lui Serbana 

Vasile pana la gospodaria lui Popescu Policsenia  

18. La pozitia 92 – Drum satesc 1466 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Iasomiei, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 678 mp, Lungime 

159 ml, latime 4,26 ml, porneste de la gospodaria lui Graure Marin pana la 

gospodaria lui Dragan Neculai   

19. La pozitia 93 – Drum satesc 1504 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Corcoduşului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1590 mp, 

Lungime 280 ml, latime 5,68 ml, porneste de la gospodaria lui Peancă Eftimie 

Bogdan pana la gospodaria lui Bolintiru Petrică 

20. La pozitia 98 – Drum satesc 1580 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins:  Intrarea Artiştilor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1316 mp, 

Lungime 178 ml, latime 7,39 ml, porneste de la gospodaria lui Giurgiuveanu 

Maria pana la gospodaria lui Martinescu Tudor 

21.  La pozitia 100 – Drum satesc 1612 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Rozelor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1795 mp, 

Lungime 248 ml, latime 7,24 ml, porneste de la gospodaria lui Vladu Gheorghe  

pana la gospodaria lui Stanciu Gheorghe  

22. La pozitia 103 – Drum satesc 1698 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Ţipirigului, iar la coloana 3  



“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 3084 mp, 

Lungime 342 ml, latime 9,02 ml, porneste de la gospodaria lui Frasineanu Ionel 

pana la gospodaria lui Uta Dumitra  

23. La pozitia 104 – Drum satesc 1725 Blejesti si pozitia 109 – Drum satesc 1889 

Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea bunului” care va avea următorul 

cuprins: Strada Teilor, iar la coloana 3  “Elemente de identificare, va avea 

urmatorul cuprins: Suprafata 3361 mp, Lungime 424 ml, latime 7,93 ml, porneste 

de la gospodaria lui Rotaru Cornel pana la gospodaria lui Dinaci Vasile   

24. La pozitia 105 – Drum satesc 1749 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Ciocârliei, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 9377 mp, 

Lungime 1062 ml, latime 8,83 ml, porneste de la gospodaria lui Luca Gheorghe 

pana la gospodaria lui Linca Elena  

25. La pozitia 106 – Drum satesc 1798 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Fântânii, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1719 mp, 

Lungime 248 ml, latime 6,93 ml, porneste de la gospodaria lui Frăsineanu Rada 

pana la gospodaria lui Vlada Constantin  

26. La pozitia 107 – Drum satesc 1831 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins:  Intrarea Perilor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 792 mp, Lungime 

147 ml, latime 5,39 ml, porneste de la gospodaria lui Bobe Anica  pana la 

gospodaria lui Bobe Constantin  

27. La pozitia 108 – Drum satesc 1855 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Intrarea Brazilor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 687 mp, Lungime 

122 ml, latime 5,63 ml, porneste de la gospodaria lui Bajan Niculina  pana la 

gospodaria lui Visan Marina  

28. La pozitia 111 – Drum satesc  1958 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Primăverii, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 3606 mp, 

Lungime 490 ml, latime 7,36 ml, porneste de la gospodaria lui Luca Alexandra  

pana la gospodaria lui Frasineanu Paraschiv  

29. La pozitia 112 – Drum satesc 1997 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Intrarea Măceşului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 403 mp, Lungime 

90 ml, latime 4,48 ml, porneste de la gospodaria lui Ionescu Emil  pana la 

gospodaria lui Ionescu Claudiu  

30. La pozitia 113 – Drum satesc 2011 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Intrarea Socului,  iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 464 mp, Lungime 

104 ml, latime 4,46 ml, cuprinde gospodariile lui Serbana Lisichina si Burcea 

Gheorghe 

31. La pozitia 114 – Drum satesc 2123 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Plaiului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 949 mp, Lungime 

118 ml, latime 8,04 ml, cuprinde gopodariile Ciobanu Dorel  si Ciobanu Stefan 

32. La pozitia 115 – Drum satesc 2142 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Lalelelor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 1271 mp, 



Lungime 197 ml, latime 6,45 ml, porneste de la gospodaria lui Trandafir 

Gheorghe  pana la gospodaria lui Dinca Valer  

33. La pozitia 117 – Drum satesc 2252 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Intrarea Salcâmilor, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 732 mp, Lungime 

92 ml, latime 7,96 ml, porneste de la gospodaria lui Rusu Madalina  pana la 

gospodaria lui Tranca Marian  

34. La pozitia 118 – Drum satesc 2327 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Caişilor iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 3792 mp, 

Lungime 549 ml, latime 6,91 ml, porneste de la gospodaria lui Petruş Alexandru  

pana la gospodaria lui Manolea Iulian 

35. La pozitia 119 – Drum satesc 2344 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Trifoiului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 4375 mp, 

Lungime 524 ml, latime 8,35 ml, porneste de la gospodaria lui Foamete Liviu  

pana la gospodaria lui Petrus Mariana 

36. La pozitia 120 – Drum satesc 2351 Blejesti se modifică coloana 2 “Denumirea 

bunului” care va avea următorul cuprins: Strada Brajului, iar la coloana 3  

“Elemente de identificare, va avea urmatorul cuprins: Suprafata 2917 mp, 

Lungime 495 ml, latime 5,89 ml, porneste de la gospodaria lui def.Dumitru 

Neacsa  pana la gospodaria lui Vlada Gheorghe  

Art.2 - Pe data adoptarii prezentei hotărâri, prevederile HCL Blejesti nr. 20 din 16 

aprilie 2019, se modifica in mod corespunzator.  

 Art.3 – Se imputerniceste primarul comunei Blejesti, să implementeze procedura 

legală privind întocmirea cărților funciare, pentru  imobile strazi, care fac obiectul 

prezentei hotărârii.   

 Art.4 – Prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta publica si comunicată prin grija 

secretarului general al comunei, persoanelor si institutiilor interesate la solicitarea acestora, 

precum si Institutiei Prefectului Judeţului Teleorman in vederea verificarii legalitatii. 

 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                     Spinu Viorel 

 

                    Contrasemnează, 

 SECRETAR 

GENERAL, 

                              Burcea Adriana  

 

Blejesti  

Nr. 23 din   8 aprilie 2021 
__________________________________________________________________________________

_ 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 12 voturi “pentru”, - voturi “împotriva”, -  voturi “abtineri, 

din totalul de 13 consilieri in functie din care 12 prezenti 

 
 


