
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr. 100 /2021 

privind declararea de interes public județean a unui bun imobil 
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 9769 din 07.07.2021 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
 - raportul de specialitate nr. 9845 din 08.07.2021 al Direcției Economice din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului județean; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, 
administrație publică și coordonarea consiliilor locale; Comisia de dezvoltare urbanistică și 
amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și turism, administrarea domeniului public 
și privat de interes județean; 
 în conformitate cu: 

- art. 286 alin.(3) și art. 294 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 858 și art. 863 lit.f) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 45/29.03.2021 privind solicitarea trecerii unui imobil din 
domeniul public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 85/27.05.2021 privind transmiterea 
dreptului de proprietate asupra imobilului (teren și construcții) situat în Municipiul Vaslui, strada 
Ștefan cel Mare nr. 57, din domeniul public al Municipiului Vaslui și administrarea Consiliului 
Județean Vaslui, în domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui și 
administrarea Consiliului Județean Vaslui; 
          în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. – (1) Se declară de interes public județean bunul imobil identificat în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Bunul imobil prevăzut la alin.(1) va fi înscris în inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al județului Vaslui. 
Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 
Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul 

act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului județean, Comisiei speciale de inventariere și va asigura publicarea 
acestuia pe pagina de internet www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
Vaslui, 19 iulie 2021 

                   
 
                     PREŞEDINTE,                 
                   Dumitru Buzatu                                      

         Contrasemnează: 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 ″pentru″  
       0 ″împotrivă″ și 2 ″abțineri″ 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                    Anexa 

la Hotărârea nr. 100 /2021 
 
 
 

Datele de identificare 
ale bunului imobil declarat de interes public județean  

 
 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
clasificare 

Denumirea 
bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

 

Valoarea de 
inventar 

-lei- 
Situația juridică 

1 1.6.4. Centru 
Militar 
Județean 
Vaslui 

Adresa: municipiul Vaslui, 
str. Ștefan cel Mare nr.57; 
NC 80909 UAT Vaslui; 
Suprafață teren din acte: 
3358 mp 
Suprafață teren măsurată: 
3563 mp 
Construcții: 
C1 – Sc = 671 mp 
C2 – Sc = 145 mp 
C3 – Sc = 155 mp 
C4 – Sc = 115 mp 
C5 – Sc = 2 mp 

2021 3.371.768,99 Domeniul public 
al județului 
Vaslui, conform  
Hotărârii 
Consiliului Local 
al municipiului 
Vaslui nr. 
85/2021 
 

 


