
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTǍRÂREA  nr. 42/2021 
privind retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de Asistență  
Medico – Socială Codăești asupra unor imobile aparținând domeniului public  

al Județului Vaslui 
         

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3750 din 12.03.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
-  raportul de specialitate nr. 3806 din 15.03.2021 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 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 prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 173/2007 privind preluarea Centrului 

de Asistență Medico–Socială Codăești în responsabilitatea administrativă și financiară a 
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 
 

H O T Ă R ĂŞ T E : 
 

Art.1. – (1) Se aprobă retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de 
Asistență Medico–Socială Codăești asupra unor imobile aparținând domeniului public al 
județului Vaslui, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

(2) Predarea – primirea imobilelor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 30 
zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de proces-verbal. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui 
Consiliului Județean Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui și Centrului de Asistență Medico – Socială Codăești. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui 
Consiliului Județean Vaslui, Centrul de Asistență Medico – Socială Codăești, Direcţiei 
Economice 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, 29 martie 2021                                                

                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
            0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”. 

http://www.cjvs.eu/


 
 

                                                                                                 Anexa  
la Hotărârea nr. 42/2021 

 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor aflate în domeniul public al Județului Vaslui,  

asupra cărora se retrage dreptul de administrare 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Adresa 
imobilelor  

Persoana 
juridică de la 
care se ridică 

dreptul de 
administrare  

Caracteristicile tehnice 
               ale imobilelor 
 

 
 

Valoare de 
inventar 

1. 

Localitatea 
Codăești, 
Comuna 
Codăești, 
Județul 
Vaslui 

   Centrul 
Medico-Social     
  Codăești 

- suprafață teren: 6.127 m.p; 
- C1 suprafață construită la sol: 
247 m.p; 
- C2 suprafață construită la sol: 
134 m.p; 
- C3 suprafață construită la sol: 
94 m.p; 
- Nr. CF. 72001 UAT Codăești 
 

 
 
 
 
410.447,230 

lei 

 
 
 
 
 
  


