ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.148/2007
privind transmiterea unor spaţii din incinta unui imobil aflat în proprietatea publică a judeţului şi în
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Vaslui,
ca sediu pentru Biroul Anticorupţie Vaslui
având în vedere adresa nr.41327/24.10.2007 a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Vaslui prin
care solicită transmiterea în administrare a unor spaţii, proprietate publică a judeţului Vaslui;
având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă transmiterea unor spaţii din incinta unui imobil aflat în proprietatea publică a
judeţului Vaslui identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Vaslui .
Art.2.- Predarea – preluarea spaţiului prevăzut în anexă se va face pe bază de protocol între părţile
interesate, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.
Vaslui, 30 noiembrie 2007
P R E Ş E D I N T E,
Corneliu Bichineţ
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din incinta unui imobil aflat în proprietatea
publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Inspectoratului
de Poliţie Vaslui, ca sediu pentru Biroul Anticorupţie Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri
Inspectoratul de Poliţie al judeţului Vaslui a solicitat cu adresa nr.41327/24.10.2007 două birouri,
din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr.25, motivând volumul mare al
activităţilor desfăşurate şi spaţiul insuficient în care funcţionează în prezent Biroul Anticorupţie - Vaslui.
Imobilul este proprietate a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
În imobilul situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogălniceanu nr.25, există un număr de două
încăperi cu o suprafaţă utilă de 40,16 mp care nu este folosită în prezent.
După cum se poate constata, obligaţia asigurării spaţiilor necesare pentru desfăşurarea în bune
condiţii a activităţii Biroului Anticorupţie – Vaslui revine Consiliului judeţean Vaslui, activitatea
desfăşurată în aceste spaţii fiind de utilitate publică.
Fiind îndeplinite condiţiile cerute de lege, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l
aprobaţi în forma prezentată
PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

ANEXĂ
la Hotărârea nr.148/2007
DATELE DE IDENTIFICARE
a spaţiilor din incinta unui imobil, proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str.
Mihail Kogălniceanu, nr.25 care trec în administrarea Inspectoratului de Poliţie Vaslui
Nr.
crt.
1

Adresa spaţiilor care se
transmit
Municipiul Vaslui, str.
M.Kogălniceanu nr.25

Persoana juridică de
la care se transmit
Consiliul judeţean
Vaslui

Persoana juridică la
care se transmit
Inspectoratul de
Poliţie Vaslui

Caracteristici tehnice
-două birouri cu o supraf.
utilă de 40,16 mp

