
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTǍRÂREA  nr. 125/2021 
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Vaslui a 

unor construcții aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune,  

casării și demolării acestora 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                              

nr. 12433/30.08.2021; 
-  adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui                     

nr. 34119/23.07.2021, respectiv nr. 35638/04.08.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 12457/31.08.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 

disciplină, administrație publică locală 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. 173 alin.(1) lit. c), art. 287 lit. b) și art. 361 alin. (2) - (4)  din O.U.G.                       

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului și al unităților administrativ-teritoriale; 

- art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al 
județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului 
Vaslui a unor construcții aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, 
construcții identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – (1) Se mandatează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui pentru ca, în numele și pentru Județul Vaslui, să efectueze toate 
demersurile pentru scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea construcțiilor din anexa 
la prezenta hotărâre și pentru valorificarea materialelor rezultate, cu respectarea 
prevederilor legale în materie.  

(2) În termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor menționate la alin.(1),  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui va comunica 



documentele justificative Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean.  

(3) Sumele obținute din valorificarea materialelor rezultate în urma scoaterii din 
funcțiune, casării și demolării construcțiilor prevăzute la art.1 se fac venit la bugetul 
județului.  

(4) Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean va efectua demersurile necesare actualizării în mod corespunzător a datelor din 
evidența cantitativ-valorică.  

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Comisiei speciale de 
inventariere și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
 
                                                                                             Vaslui, 30 septembrie 2021  

    
                                                                                                                                      
      PREȘEDINTE,  
                      Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,    
            0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
                                                                         
                                                                                                        
 

http://www.cjvs.eu/


 
                                                                                                                   Anexă 

la Hotărârea nr. 125/2021 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale construcțiilor propuse pentru trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în 
domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire imobil Stocuri U.M. Valoare inventar 
-Lei - 

1 

Complexul 
de Servicii 
Comunitare 

„Neculai 
Roșca 

Codreanu” 
Bârlad 

C8 - Șopron 1 buc 96.208,11 

C9 - Magazie 1 buc 196,68 

C12 - WC 1 buc 6.872,55 

C15 - Chioșc 1 buc 33.954,47 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


