
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTǍRÂREA  nr. 77/2021 
privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a 

unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, precum și scoaterea 
din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri imobile aflate 

 în domeniul privat al județului Vaslui 
 

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

nr. 6981/14.05.2021; 
-  adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 4372/24.03.2021; 
- referatul Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 6820/12.05.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 6986/14.05.2021; 
- 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; 
- art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 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; 

- H.G. nr. 484/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 
transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui; 

- 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2013 privind trecere unor imobile 
compuse din construcții și terenul aferent, situate în municipiile Huși, Bârlad și orașul 
Negrești, județul Vaslui, aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui, din domeniul 
public al județului în domeniul privat al județului Vaslui, în vederea vânzării prin licitație 
publică; 

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 Ă Ş T E : 
 

Art.1. – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul 
privat al acestuia a unor imobile identificate în anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora, în 
condițiile legii. 



 
(2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor imobile aflate în 

domeniul privat al județului Vaslui, identificate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – (1) Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
președintele consiliului județean și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean referitor bunurile aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

(2) Se mandatează Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru ca, în numele și 
pentru Județul Vaslui, să efectueze toate demersurile pentru scoaterea din funcțiune, 
casarea și demolarea imobilului identificat la poziția nr.2 din anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre și pentru valorificarea materialelor rezultate, cu respectarea prevederilor legale în 
materie. 

(3) În termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor menționate la alin.(2), 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui va comunica documentele justificative Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

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

(5) 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. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, președintelui 
Consiliului Județean Vaslui, Spitalului Județean de Urgență 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, 25 mai 2021     
                                             

                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri”. 

http://www.cjvs.eu/


 
            

                                                                                                   Anexa nr. 1 
la Hotărârea nr. 77/2021 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor 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. Nr. 

inventar 

Valoare 
inventar 

-Lei - 

1 

Imobil 1563, 
sat Muntenii de 

Jos, comuna 
Muntenii de Jos 

WC EXTERIOR 1 Buc 212017 2.699,66 
CĂMIN INFANTERIE 3 Buc 212018, 

212019, 
212020 

1.778,30 
1.778,30 
1.778,30 

CĂMIN TO 1 Buc 212021 437,84 
T.G.M. NR.1 1 Buc 212022 3.590,29 
T.G.M. NR. 2 1 Buc 212023 3.590,29 
T.U.M. 1 Buc 212024 1.616,64 
MAGAZIE 1 Buc - - 
DRUMURI SI ALEI 
INTERIOARE ASFALTATE 

224 Mp 211011 224,00 

DRUMURI SI ALEI 
INTERIOARE BETONATE 

100 Mp 211004 4.871,95 

GARD INTERIOR DIN PLASA 
SUDATA 

200 M 211023 1.770,00 

IMPREJMUIRE DIN 
PANOURI METALICE 

60 M 211022 531,00 

IMPREJMUIRE DIN SARMA 
GHIMPATA 

425 M 211024 595,00 

PARATONIER 1 Buc 211025 1,00 

2 
Clădire Secția 
Pneumoftiziologie 
Vaslui 

Clădire incinerator 1 Buc 2098 25.222,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                  Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr. 77/2021 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor aflate în domeniul privat al județului propuse pentru scoaterea din 

funcțiune, casare și demolare 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. Denumire imobil Stocuri U.M. Nr. 

inventar 
Valoare inventar 

- Lei - 

1 

Teren și 
construcții, 
municipiul 

Huși 
 

C1 – Magazie pesticide 
Nr. cadastral 74183 UAT 

Huși 
203 Mp 212110 10.999,00 

C4 - Beci pesticide 
Nr. cadastral 74154 UAT 

Huși 
28 Mp 212112 4.276,16 

 


