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5.2. PROCES -VERBAL
- privind extinderea intravilanuluiÎncheiat azi 15.02.2017 între PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIEŞTI, reprezentată prin
primar Anea Florin, viceprimar Ţurcanu Florinel şi secretar Teletin Victor şi proiectant:
S.C.CASSIOPEIA ARlllTECT S.R.L.Vaslui, reprezentată prin arh.Toma Mariana -şef proiect
şi c.arh. Luţă Constantin, cu privire la documentaţia "Reactualizarea Planului Urbanistic
General şi al Regulamentului Local de Urbanism, com.Roşieşti"(pr.nr.112/2016)
Notă:
1.Limita intravilanului existent, al localităţi lor componente comunei Roşieşti, este cea
stabilită prin documentaţia elaborată în anul 2000, respectiv :Actualizare Plan Urbanistic
General al comunei Roşieşti şi Actualizare Regulament Local de Urbanism al com.Roşieşti,
pr.nr.3035/Ad.7/2000- elaborat de S.C."PROVAS"S.A.Vaslui documentaţie aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local Roşieşti, nr.29 din 20.12.2000 şi prin Hotărările Consiliului
Local Roşieşti, cu nr.35 din 17.12.2010, nr.30 din 21.12.2012 şi nr.42 din 23.12.2015
-privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al P.U.G. şi al R.L. U.com Roşieşti;
Această documentaţie a fost pusă la dispoziţia proiectantului de către beneficiar;
2. Limita teritoriului administrativ al comunei Roşieşti este cea delimitată conf.Legii
2/1968 (conf.împărţirii administrativ -teritoriale în vigoare) şi cu modificările efectuate în
urma proceselor verb ale de identificare şi recunoaştere a hotarului dintre teritoriul comunei
Roşieşti şi teritoriile administrative învecinate (în confcu Legea cadastrului şi publicităţii
imobiliare nr.7/1996 şi a Ord.Prefectului, nr.366/20. 08.2010 ), respectiv:
(corn.Găgeşti -PV.nr.4230/22. 09.2010; corn Banca - PV nr.4686/18.1 0.201 O;
corn.Viişoara- PV.nr.5006/02.11.2010; corn.Vutcani-PV.nr.5007/02.11.2010; corn Albeşt-Pl/
nr.5012/02.11.2010 şi com.Costeşti - PV 5017/02.11.2010, teritoriul comunei Roşieşti -limită
preluată de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui.
Respectivele procese verbale, sunt semnate şi de OCPI Vaslui;
Luând în discuţie stabilirea limitei intravilanului propus, pentru cele şapte localităţi
componente ale comunei cât şi pentru trupurile independente existente în limita teritoriului
administrativ, s-au făcut de comun acord, următoarele propuneri:
Localitatea ROŞ/EŞTI - reşedinţă de comună
1. Faţă de intravilanul existent, stabilit şi aprobat prin documentaţia anterioară mai sus
menţionată, se solicită extinderea intravilanului pe mai multe amplasamente, situate în zonele
de nord-vest, nord-est, est şi de sud ale localităţii. Extinderile propuse, includ atât zone
construite (pentru intrarea în legalitate a construcţiilor existente) dar şi terenuri libere, în
vederea dezvoltării ulterioare a localităţii (locuinţe sau alte categorii de funcţiuni, compatibile
cu funcţiunea de locuire).
De asemenea se includ în intravilanul propus ca trupuri izolate, unele construcţii existente
în afara localităţii şi totodată terenurile necesare lucrărilor de echipare tehnico -edilitară
propuse (sistem centralizat de alimentare cu apă, sistem de canalizare +staţie de epurare ape
uzate). Terenurile incluse în intravilan, sunt proprietăţi priva te a persoanelor fizice /juridice,
sau proprietate domeniul public local/proprietate privată de interes local (DAT Roşieşti).
Ca urmare, se propune extinderea intravilanului, în următoarele zone ale localităţii Roşieşti:
a) - extremitatea de nord-vest a localităţii, o suprafaţă totală de 5,58 ha, zonă situată la vest
de drumul judeţean DJ 244M (ieşirea spre loc.Idrici). Suprafaţa respectivă include.locuinţe
existente cu terenurile aferente, terenuri libere şi drumurile de acces în zona construită,
inclusiv suprafaţa
drumului judeţean pe lungimea extinderii.
Sunt terenuri proprietate privată dar şi proprietate publică a UAT Roşieşti.
b) -extremitatea de nord a localităţii (zona de nord a terenului de sport), terenul liber, situat
la est de drum sătesc, proprietate publică UAT Roşieşti), în suprafaţă de 0,06 ha.

c) -extremitatea de nord-est a localităţii, teren liber, proprietate privată, suprafaţă de O,llha
situat la est de DJ 244 A (ieşirea spre loc.Valea lui Darie).
d) - extremitatea de est a localităţii -o suprafaţă de 0,08 ha, ce include o construcţie
existentă şi terenul aferent pentru întregirea gospodăriei respective (locuinţă persoană fizică).
e) - extremitatea de est a localităţii - construcţie existentă, cu o suprafaţă de 0,16 ha,
f) -extremitatea de est-sud al localităţii, o suprafaţă de 0,13 ha, reprezentând terenurile
libere (proprietăţi locuinţe existente) -in vederea intregirii respectivelor gospodării ;
g) - extremitatea de sud-est a localităţii o suprafaţă totală de 1,40 ha, zonă ce include
terenuri construite dar şi terenuri libere, proprietăţi persoane fizice;
h) - partea de sud a localităţii, terenurile situate de o parte şi alta a drumului sătesc (ieşirea
din localitate), în suprafaţă totală de 0,46 ha (include două gospodării existente şi drumul din
zonă);
Alte zone ce se propun a fi incluse în intravilanul propus, ca trupuri ale loc.Roşieşti, sunt:
i) - canton Apele Române "Acumularea Roşieşti" şi canton ANIF - construcţii şi terenuri,
situate la cca.80 m spre est faţă de DJ 244M (spre Ioc.Idrici) şi la aprox.600 m distanţă spre
nord, faţă de localitatea Roşieşti. Totalizează curţi construcţii, o suprafaţă de 0,28 ha;
j) - canton silvic nr.I Roşieşti, construcţie, proprietate Romsilva - Ocol Silvic Vaslui, situat
în partea de nord-est a loc.Roşieşti (la cca.250 m distanţă), cu o suprafaţă de 0,21 ha.
k) - două case de apă existente - construcţii şi terenuri situate la nord de localitate, fiecare
cu o suprafaţă de O,Olha.
Alte suprafeţe de teren ce se propun a fi incluse în intravilan, ca trupuri ale loc.Roşieşti,
sunt cele aferente pentru realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localităţii şi a
sistemului de canalizare +staţie de epurare ape uzate, propuse prin documentaţia deja
elaborată şi avizată (Infiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajare,
în loc.Roşieşti, com.Roşieşti, jud. Vaslui", proiect elaborat de se OTRANER SRL Iaşi, faza
s.F. -proiect 2/2017) - respectiv:
1)-trupuri puţuri captare apă -două amplasamente, fiecare cu suprafaţa de 0,04ha, situate
în partea de nord a localităţii, terenuri aparţinând domeniului public al UAT Roşieşti .
m) trup rezervor de înmagazinare apă - amplasat la nord -est de localitate, cu o suprafaţă
de 0,25ha, pe teren domeniul public local, UAT Roşieşti;
n) - trup staţie de epurare ape uzate - amplasament situat în partea de sud-est a localităţii,
pe valea pârâu lui Idrici, cu o suprafaţă de 0,05ha (teren proprietate domeniul public local);
2. Se propune scoaterea din intravilan a unor terenuri improprii pentru construcţii (ravene
pârâu sau torenţi, terenuri în pantă, cu eroziuni) sau terenuri arabile, rară solicitări de
construire, toate amplasate la extremităţile localităţii, respectiv:
- extremităţile de nord ale localităţii- suprafeţe ce totalizează 1,53 ha, reprezentate de
terenuri agricole (livezi sau păşuni) şi parţial albia şi ravena pârâului Idrici;
- extremitatea de nord a localităţii -o suprafaţă de 0,05ha (păşune, în intersecţie drumuri);
- extremităţile de nord-est ale localităţii -suprafeţe ce totalizează 0,30 ha (terenuri
improprii pentru construcţii: ravene pârâu Roşieşti);
- extremitatea de est a localităţii -suprafeţe ce totalizează 0,51 ha (terenuri improprii
pentru construcţii:parţial albia şi ravena pârâului Roşieşti, terenuri în pante mari şi cu
eroziuni.m categoria păşune sau vie);
- extremităţile de est ale localităţii -suprafeţe ce totalizează 3,12 ha (în general terenuri
arabile rară solicitări de construire);
Localitatea GURA IDRICI - localitate componentă
1. În această localitate, extinderea intravilanului se face pe suprafeţe mici, zone ce includ
gospdării existente (intrarea în legalitate a construcţiilor şi întregirea gospodăriilor).
Se propune extinderea intravilanului, în următoarele zone ale localităţii Gura Idrici :
a) - extremitatea de nord-est a localităţii-o suprafaţă totală de 0,88 ha, ce cuprinde terenuri
libere în general, pentru întregirea gospodăriile existente (pe limita proprietăţilor);

<s>
b) - extremitatea de sud-vest a localităţii - teren liber, în suprafaţă de 0,05ha (pentru
întregirea gospodăriei. pe limită de proprietate);
Alte zone ce se propun a fi incluse în intravilan, ca trupuri ce vor aparţine localităţii Gura
ldrici, sunt terenurile necesare construcţiilor pentru alimentarea cu apă În sistem centralizat şi
pentru realizarea sistemului de canalizare (propuse prin actuala doc.PDG), respectiv:
c) - trupuri puţuri captare apă (2foraje) -două amplasamente , fiecare cu o suprafaţă de
0,04ha, situate în partea de est a localităţii -pe terenuri aparţinând domeniului public local;
d) -Trup rezervor de înmagazinare apă - amplasat la nord de localitate (la vest de DC 47ieşirea spre loc.Roşieşti), cu o suprafaţă de 0,10 ha, pe teren privat persoane fizice ;
e) - Trup staţie de epurare - se propune un amplasament situat în partea de vest a
localităţii, pe valea pârâului Idrici, cu o suprafaţă de 0,04 ha (pe teren proprietate domeniul
public de interes local-comuna Roşieşti) ;
_
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2. Se propune scoaterea din intravilan a unor terenuri improprii pentru construcţii (parţial
albia şi ravena pârâului ldrici, terenuri cu eroziuni) sau a unor terenuri arabile, Iară solicitări
de construire, acestea:fiind amplasate la extremităţile localităţii, respectiv:
- extremitatea de nord a localităţii, terenuri arabile, ce totalizează o suprafaţă de 2,99 ha;
- extremitatea de est a localităţii -suprafaţă 0,32 ha (terenuri improprii pentru construcţii,
respectiv:albia şi valea pârâului Idrici);
- toată parte de sud a localităţii -o suprafaţă totală de 1,48ha, terenuri arabile, traversate de
torenţi sau terenuri categoria de folosinţă păşune şi pădure;
- extremitatea de nord-vest a localităţii -o suprafaţă 0,14 ha, (ravene torent, parţial drum).
Localitatea GARA ROŞIEŞTI- localitate componentă
1. Extinderea intravilanului, se face pe mai multe amplasamente, situate în zonele de nordvest, est şi de sud-est ale localităţii. Terenurile propuse pentru includerea în intravilan, sunt
proprietăţi particulare, persoane fizice. Ca urmare se propune extinderea intravilanului, în
următoarele zone:
a) - extremitatea de nord-vest, o suprafaţă de 0,66 ha, zonă situată în partea de nord -vest
unei imtersecţii de drumuri săteşti, şi care include locuinţe existente cu terenurile aferente.
b) -partea de est a localităţii - suprafaţa de 0,86 ha (aferentă terenului de sport, proprietate
publică de interes local DAT Roşieşti);
c) -extremitatea de est-sud a localităţii - o suprafaţă de 1,50 ha, respectiv construcţiile şi
terenurile situare la est de un drum sătesc, pe o adâncime de cca.70,00m, până la canalul de
desecare existent pe latura de est Sunt proprietăţi private persoane fizice.
d) -partea de sud-est a localităţii-locuinţa existentă cu terenul aferent, situată la nord de
drumul judeţean DJ 244 A (ieşirea spre loc Roşieşti), cu o suprafaţa 0,21 ha.
e) - zona de sud-est a localităţii -locuinţa existentă şi terenul aferent, în suprafaţă de 0,22
ha, situată la sud de drumul judeţean DJ 244 A (ieşirea spre loc Roşieşti).
În zona trupului aferent localităţii Gara Roşieşti:
j) - extremitatea de nord-est -locuinţă existentă şi terenul aferent, proprietate persoană
fizică, cu o suprafaţă de 0,20 ha.
g) - extremitatea de nord-vest -teren liber, aferent gospodăriei existente (pe limita
proprietăţii), cu o suprafaţă de 0,18 ha.
h) - extremitatea de sud -o suprafaţă de 0,37 ha (aferentă fermei avicole S.C.SAGEM SRL
Gara Roşieşti)
Prin actuala documentaţie, se va prelua ca trup aferent localităţii Gara Roşieşti, inclusă în
întravilan, proprietatea societăţii SC NUTRIVA SRL (construcţii şi terenuri libere) -cu o
suprafaţă totală de 12,96 ha.
se NUTRIVA SRL -Fabrica de nutreţuri combinate (fabricarea preparatelor pentru
hrana animalelor) -este situată în partea de nord-vest a localităţii Gara Roşieşti (la aproximativ
400 fi distanţă spre vest faţă de trupul aferent localităţii) şi la sud de DJ 244 A -spre DN 24.

1.;Suprafaţa totală a acestei unităţi, a fost inclusă în intravilan, în trei etape, prin documentaţii
de urbanism PUZ+RLU- elaborate si aprobate prin hotărârile Consiliului Local Roşieşti,
respectiv:
- Hot.nr.23/15.05.2012, pentru PUZ+RLU-ptr.Fabrică de nutreţuri combinate se NUTRIVA
SRL, sat Gara Roşieşti, com Roşieşti.
- Hotărârea nr.32/13.11.2014, ptr. PUZ+RLU-Fabrică procesare cereale se NUTRIVA
SRL, sat Gara Roşieşti, com Roşieşti.
- Hotărârea nr.47/31.08.2017, ptr. PUZ+RLU -Extindere intravilan, pentru extindere
Fabrică de nutreţuri combinate NUTRIVA SRL-sat Gara Roşieşti, corn Roşîeşti.
Alte zone ce se propun a fi incluse în intravilan, ca trupuri ce vor aparţine localităţii
Gara Roşieşti, sunt :
- terenurile necesare construcţiilor pentru aIimentarea cu apă în sistem centralizat şi pentru
realizarea sistemului de canalizare (propuse prin actuala documentaţie), respectiv:
i) -Trup puţ captare apă, amplasament situat la sud-vest de localitate, cu o suprafaţă de
0,04ha, teren proprietate publică de interes local (UAT Roşieşti);
j) -Trup rezervor de tnmagazinare apă - amplasat la extremitatea de sud a localităţii, cu o
suprafaţă de 0,10 ha, pe teren proprietate publică de interes local (UAT Roşieşti);
k) - Trup staţie de epurare -propusă prin actuala documentaţie, ca parte a sistemului de
canaIizare pentru localitate. Se propune un amplasament cu o suprafaţă de 0,04 ha, situat în
partea de vest-sud a localităţii, pe teren proprietate publică de interes local (UAT Roşieşti);
2. Se propune scoaterea din intravilan -terenuri situate la extremităţile localităţii, improprii
pentru construcţii (ravene, păşuni) sau terenuri arabile fără solicitări de construire, respectiv:
-extremitatea de nord a localităţii -o suprafaţă de cca.1,26 ha (păşune, zona CFR, terenuri
arabile, situate la nord de ferma avicolă SC ROSAVIS -PROD SRL);
-extremiuuea de nord-est a localităţii (terenuri situate înjuruI societăţii SC ROSAVIS -PROD
SRL -terenuri arabile, păşuni, drum de exploatare DE 970) -o suprafaţă de 0,86 ha;
-extremităţile de est ale localităţii -o suprafaţă de 0,24 ha (terenuri arabile sau păşune);
-partea de sud-vest a localităţii - suprafaţa totală de 1,30 ha (terenuri arabile, păşuni/ravene);
-părţile de vest şi vest-nord ale localităţii -o suprafaţă totală de 1,38ha ( arabil sau păşuni);
Localitatea REDIU - localitate componentă
1. Faţă de intravilanul existent şi aprobat în această localitate se extinde intravilanul, doar
pe două amplasamente, ce cuprind o zonă construită (locuinţă) şi un teren liber, respectiv:
a) -extremitatea de est a localităţii (la est de drumul satesc, gospoărie existentă) -0,19ha;
b) -extremitatea de sud-est a localităţii (la sud de De438, teren liber) -suprafaţa de 0,22ha;
Altă zonă ce se propune a fi inclusă în intravilanul propus, ca trup aferent loc.Rediu, este:
c) - trup staţie de epurare, cu o suprafaţă de 0,03 ha, amplasament propus la vest de
localitate (teren proprietate publică UAT Roşieşti).
2. Se propune scoaterea din intravilan a unor suprafeţe ocupate de terenuri agricole rară
solicitări de construire, amplasate în următoarele zone:
-extremitatea de nord-est a localităţii -o suprafaţă de 0,45 ha (teren arabil, vie).
-partea de vest a localităţii - teren arabil şi parte a drumului sătesc, o suprafaţă de 0,17 ha;
Localitatea /DRIC/-Iocalitate componentă
1. Extinderi ale intravilanului se fac pe suprafeţe mici, în trei zone ale localităţii, în scopul
intrării în legalitate a unor construcţii existente sau pentru întregirea proprietăţilor, respectiv:
a) - partea de nord-est a localităţii - o suprafaţă de 0,10 ha, situată la est de drum sătesc
(ce include construcţiile existente ale unei gospodării aflată parţial în intravilanul existent);
b) - partea de sud a localităţii - teren aferent gospodărie exiatentă, în suprafaţă de 0,16ha ;
c) - partea de sud a localităţii - construcţie casă de apă, situată la sud de loc. (s= 0,01 ha);

5Alte zone ce se propun a fi incluse în intravilan, ca trupuri ce vor aparţine localităţii Idrici,
sunt terenurile necesare sistemelor de alimentare a cu apă şi de canalizare, propuse prin actuala
documentaţie şi o zonă pentru gospodărie comunală respectiv:
d) - trup puţ captare apă - situat în partea de sud a localităţii (la est de DJ 244M -ieşirea
spre Roşieşti), în suprafaţă de 0,04 ha, pe teren proprietate domeniul public (DAT Roşieşti);
e)- trup rezervor înmagaiinare apă, cu o suprafaţă de 0,10 ha, amplasament propus la
sud-est de localitate, pe terenuri proprietate privată UAT Roşieşti;
j)- trup staţie de epurare, cu o suprafaţă de 0,04ha, amplasament propus la sud de
localitate, la est de DJ 244M, ieşirea spre Roşieşti (teren proprietate privată a UAT Roşieşti);
g) -trup zonă înhumare cadavre animale, în caz de boală epizootică -amplasament propus
la nord-vst de localitate (la o distanţă de cca.600 m), cu o suprafaţă de 0,02 ha (pe teren
aparţinând domeniului public de interes local al UAT Roşieşti).
2. Se propune scoaterea din intravilanul existent a mai multor terenuri amplasate la
extremităţile localităţii (terenuri improprii pentru construcţii sau terenuri categoria arabil, fără
solicitări de construire. Aceste suprafeţe de teren sunt situate în zonele:
-extremităţile de nord şi nord-est ale localităţii -suprafaţa de O,sOha (terenuri arabile cu
pantă mare sau fără solicitări de construire, păşune);
-extremitatea de est a localităţii -suprafaţa de 0,68ha ( terenuri categoria vie, parţial ravena
şi albia pârâului Girneţoaia);
-zona de sud şi de mijloc a localităţii -o suprafaţă de 3,65 ha (albia şi ravena pârârului
Idrici, păşune comunală sau terenuri agricole categoria: arabil, vie, livadă);
-în partea de vest a localităţii-o suprafaţă de 0,22ha (albia şi ravenă pârâu);
Localitatea CODRENI-localitate componentă
1. Nu sunt propuneri de extindere a intravilanului, ptr. zonele de locuit sau alte unităţi.
Se vor include în intravilanul propus, ca trupuri aferente loc.Codreni doar suprafeţele
necesare construcţiilor pentru sistemul centralizat de alimentarea cu apă şi pentru realizarea
sistemului de canalizare (utilităţi propuse prin actuala documentaţie), respectiv:
a) -Trup puţ captare apă - cu o suprafaţă de 0,04ha, situat la sud de localitate, pe teren
proprietate domeniul privat al comunei Roşieşti;
b) -Trup rezervor de înmagazlnare apă - amplasament propus în partea de sud-vest a
localităţii, cu o suprafaţă de 0,10 ha, pe teren proprietate publică de interes local.
c) - Trup staţie de epurare - ca parte a sistemului de canalizare propus pentru localitate. Se
propune un amplasament cu o suprafaţă de 0,03 ha, situat în partea de sud a localităţii, la o
distanţă de cca.250m, pe teren proprietate privată UAT Roşieşti .
2. Se propune însă, scoaterea din intravilan a mai multor zone periferice localităţii,
ocupate de terenuri improprii pentru construcţii (albia şi ravena pârâului Idrici, păşuni ,
terenuri împădurite) sau terenuri arabile fără solicitări de construire, respectiv:
- părţile de nord şi de est ale localităţii -terenuri arabile, cu o suprafaţă totală de 3,55ha;
- extremitatea de sud-est a localităţii - o suprafaţă de 0,46 ha (teren împădurit);
- extremitatea de vest a localităţii - o suprafaţă de 0,84 ha (terenuri arabile);
- partea de nord- vest a localităţii - o suprafaţă totală de 1,22ha (albia şi ravena pârâului
Idrici, terenuri arabile);
Localitatea VALEA LUI DARlE -localitate componentă
1. Se solicită extinderea intravilanului pe suprafeţe ceva mai mari (parţial zone construite şi
terenuri libere cu drumurile aferente, în vederea dezvoltării zonelor de locuit, de servicii).
Se propune extinderea intravilanului, în următoarele zone:
a) -extremitatea de nord-est a localităţii -suprafaţă 0,14ha (teren liber arabil şi drum zonă);
b) - extremitatea de sud a localităţii, o suprafaţă de 0,26ha (locuinţă existentă, drum zonă);
c) -extremitatea de sud-vest a localităţii - teren liber (întreg. proprietăţii), suprafaţă 0,11 ha;

- Gd) - extremitatea de vest a localităţii -terenuri libere, situate la vest de un drum sătesc, cu o ~
suprafaţă de 1,llha;
e) - partea de nord- vest a localităţii - o suprafaţă totală de 3,45ha (în mare parte terenuri
libere dar şi câteva construcţii existente, situa te la vest drum sătesc);
Alte zone ce se propun a fi incluse în intravilanul propus, ca trupuri ce vor aparţine
localităţii Valea lui Darie, sunt terenurile necesare construcţiilor pentru realizarea sistemului
de canalizare şi staţie de epurare ape uzate, respectiv:
- trup staţie de epurare, cu o suprafaţă de 0,04 ha, amplasament propus în partea de sud a
localităţii, la distanţa de cca.170 m, pe teren domeniul public de interes local.
2. Se propune scoaterea din intravilan -terenuri amplasate la extremităţile localităţii, în
general terenuri arabile, fără solicitări de construire sau terenuri improprii pentru construcţii
(ravene şi albia pârânlui Valea lui Darie, zone cu torenţi şi eroziuni, păşuni), respectiv:
- toată extremitatea de est a localităţii - o suprafaţă de 3,43 ha (terenuri agricole, categoria
de folosinţă arabile, vii sau păşune);
- partea de sud a localităţii -o suprafaţă totală de 2,30 ha (ravena şi parţial albia pârâului
Valea lui Darie, terenuri arabile, vii sau păşuni);
- extremităţile de vest ale localităţii - o suprafaţă totală de 1,53 ha, (albia pârâului Valea lui
Darie, ravene cu eroziuni, păşuni sau terenuri arabile);
- extremităţile de vest şi nord -vest ale trupului Relee de telecomunicaţii -o suprafaţă totală
de 0,69 ba (terenuri arabule şi păşune) ;
Alte suprafaţe ce se includ în intravilan, sunt aferente trupului izolat, existent în cadrul
teritoriului administrativ Roşieşti, respectiv:
1. Trup FERMĂ AGRICOLĂ (vegetală şi zootehnică) -SC Belagro S.R.L., amplasată
partea de sud-vest al teritoriului administrativ comuna Roşieşti, la o distantă de cca.l,60 lan
spre sud-est de localitatea Gara Roşieşti şi la cca.150 m spre est faţă de depozitul ecologic de
depozitare deşeuri, al judeţului Vaslui.
Se propune extinderea intravilanului existent, al acestei ferme, în zonele de nord şi sud,
incluzând zone construite, drumuri acces incintă şi terenuri libere (arabil).
a) - extremitatea de nord -o suprafaţă totală de 3,75 ha
b) - extremitatea de sud -o suprafaţă totală de 1,05 ha

Din partea,
PRIMĂRIA COMUNEI

Din partea,
S.c. CASSIOPEIA ARHI
S.R.L.VASLUI
arh. Toma Mariana
c.arh.Lută, Constantin

