
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr. 126/2021 

privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului  
și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie  

”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 13875 din 24.09.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- adresele Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof.dr. G.K. Constantinescu” 

nr.10140/19.08.2021 și nr. 11310/22.09.2021; 
- referatul nr. 13869 din 24.09.2021 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului 

de specialitate al consiliului județean; 
- raportul de specialitate nr. 13879 din 24.09.2021 al Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

de disciplină, administrație publică locală şi 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 prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. f), ale art. 287 și art. 292 alin. (1) - (7) din O.U.G.                               

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 858 și art. 860 alin.(3) teza finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, 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. – (1) Se solicită trecerea unor imobile, având datele de identificare 
prevăzute în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public 
al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. 
Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui. 

(2) Transmiterea imobilelor prevăzute la alin.(1) în domeniul public al 
Județului Vaslui se face în scopul amenajării unei instalații cu echipamentele aferente 
pentru tratarea deșeurilor din demolări și construcții, a unor stații de compostare, cu 
anexele aferente, a unei stații de tratare mecano-biologică, a unui adăpost pentru 
animalele aflate în pericol, precum și a unor perdele de protecție aferente obiectivelor 
de investiții. 

(3) Dacă în termen de 30 ani de la data preluării imobilelor prevăzute la 
alin.(1) nu se finalizează obiectivele de investiții, imobilele transmise revin, în condițiile 
legii, în domeniul public al statului. 

Art.2. – Se declară bunurile imobile prevăzute la art.1 ca fiind bunuri de 
interes public județean. 

Art.3. – (1) Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean, cu sprijinul Direcției Administrație Publică, va întocmi Nota de 



fundamentare și proiectul de Hotărâre a Guvernului necesare trecerii imobilelor 
prevăzute la art.(1) în domeniul public al Județului Vaslui. 

(2) Se împuternicește domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui, ca, în numele și pentru Județul Vaslui, să efectueze toate demersurile 
legale și să semneze orice document în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui 
Consiliului Județean Vaslui, Direcției Economice și Direcției Administrație Publică din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia 
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”. 
                                    



 
 
                                                                                                              Anexa 

la Hotărârea nr. 126/2021 
 

 
 

Datele de identificare 
ale imobilelor a căror trecere se solicită din domeniul public al statului  și din 

administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. Constantinescu” 
în domeniul public al Județului Vaslui  

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
imobil 

Locul unde 
este situat 
imobilul 

Elemente de identificare Valoarea de inventar 
-lei- 

1 Teren agricol   
Jud. Vaslui, 
mun. Vaslui, 
- extravilan 

Sup. teren din acte: 164.902 mp 
- arabil 
Nr. CF: 79721 UAT Vaslui 
Sup. teren din acte: 283.769 mp 
- arabil 
Nr. CF: 79713 UAT Vaslui 

7.563.563,00 
 

2 
Fermă 
berbeci 

reproducție 

Jud. Vaslui, 
mun. Vaslui, 
sub. Moara 
Greci 

Suprafață teren = 18.101 mp 
C1 – s. construită la sol: 89 mp; 
hidrofor; Su = 21,77 mp; 
C2 – s. construită la sol: 1102 mp; 
saivan; Su = 1040,91 mp; 
C3 – s. construită la sol: 1102 mp; 
saivan; Su = 1049,67 mp; 
C4 – s. construită la sol: 1102 mp; 
saivan; Su = 1049,67 mp; 
C5 – s. construită la sol: 55 mp; 
saivan; Su = 524,14 mp; 
 

179.696,00 

 
 
 
 
 
 
 
 


