
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 8 
privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului 

Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui  
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.476 din 11.01.2023 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- raportul de specialitate nr.477 din 11.01.2023 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.f), ale art.294 alin.(3), alin.(5) 
și alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 
Municipiului Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui, identificat conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui 
consiliului județean și Direcţiei 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 Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Consiliului Local al 
Municipiului Bârlad, președintelui consiliului județean, Direcţiei Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe pagina 
de internet www.cjvs.eu – secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 
 

              Vaslui, 18 ianuarie 2023 
 
 

                 PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu     
        
 
 

                                                                           Contrasemnează, 
                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  24 voturi  “pentru”,                
           0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”.    
 



 
                                                                                                   Anexa 

la Hotărârea nr. 8/2023 
 

Datele de identificare 
ale imobilului pentru care se solicită trecerea din domeniul public al Municipiului Bârlad   

în domeniul public al Județului Vaslui  
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
imobil 

Locul unde este 
situat imobilul Elemente de identificare 

Valoarea de 
inventar 

-lei- 

1 Bloc G1, 
corp B 

Municipiul 
Bârlad, Str. 

Vasile Pârvan, 
Nr. 4, județul 

Vaslui 

Suprafață teren: 450 mp 
Construcții: 
C1 – Sc = 329 mp 
Su = 988,28 mp 
Nr. CF: 75126 UAT Bârlad 
 
Parter: 
Camerele 91-101; 103-108; 
Suprafață totală – 185,90 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
 
Etaj 1: 
Camerele 109-110; 112-117; 120-122; 
124-126; 
Suprafață totală – 152,90 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
Balcon – 1,05 mp; 
 
Etaj 2: 
Camerele 127-131; 133-140; 142-144; 
Suprafață totală – 175 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
Balcon – 1,05 mp; 
 
Etaj 3: 
Camerele 145-161; 
Suprafață totală – 185,90 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
Balcon – 1,05 mp; 
 
Etaj 4: 
Camerele 163-167; 169-180; 
Suprafață totală – 185,90 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
Balcon – 1,05 mp; 

348.192,00 


