
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 10898/28.07.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 112/28.07.2021 
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului  

în domeniul public al Județului Vaslui  
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 10898 din 28.07.2021 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 
 - adresa Ministerului Afacerilor Interne nr.558090/17.06.2021, înregistrată la Consiliul 
Județean Vaslui sub nr. 9377/30.06.2021; 
 - raportul de specialitate nr. 10900 din 28.07.2021 al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 
 - avizele comisiilor de specialitate al 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) - alin. (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; 
- H.G. nr. 590/2008 privind trecerea imobilului "Palat administrativ", aflat în 

proprietatea publică a statului, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui în 
administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare a 
acestuia; 
          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 completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1. – Se solicită trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public 
al Județului Vaslui, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
      Art.2. – Se declară bunul imobil prevăzut la art.1 ca fiind bun de interes public județean. 
      Art.3. – (1) După preluare, imobilul prevăzut la art.1 va face obiectul unor lucrări de 
intervenție, reabilitare, modernizare, consolidare, restaurare și punere în valoare necesare, 
care să asigure respectarea dispozițiilor legale privind siguranța în exploatare, precum și 
desfășurarea în bune condiții a activității, care vor fi finalizate într-un termen de 10 ani de la 
transmiterea imobilului, cu asigurarea finanțării din bugetul Județului Vaslui și din fonduri 
nerambursabile, în condițiile legii. 
      (2) În cazul nerespectării obligațiilor și termenului prevăzute la alin.(1) imobilul revine în 
domeniul public al statului și în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
      Art.4. –  (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 imobilului prevăzut la alin.(1) în 
domeniul public al Județului Vaslui. 



      (2) Se imputernicește 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.5. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui Consiliului 
Județean Vaslui, Direcţiei 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, ______________ 2021   
 

           PREŞEDINTE,                 
        Dumitru Buzatu                                      

              Avizează pentru legalitate: 
                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                 Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 

                                                             DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                                   Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                  şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
                                                      Director  executiv, 
                                                                                        Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
                          este necesar votul majorității simple. 
 
                                                         
 
 



   
                                                                                                                   Anexa 

la Hotărârea nr. ____/2021 
 

 
 
 
 

Datele de identificare 
ale imobilului a cărui trecere se solicită din domeniul public al statului   

în domeniul public al Județului Vaslui  
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
imobil 

Locul unde 
este situat 
imobilul 

Elemente de identificare Valoarea de inventar 
-lei- 

1 Palat 
Administrativ 

Strada 
Ștefan cel 
Mare, nr. 79, 
municipiul 
Vaslui, 
județul 
Vaslui 

Suprafață teren din acte: 5374 mp 
Suprafață teren măsurată: 2316 mp 
Construcții: 
C1 – Sc la sol = 1221 mp (Clădire 
S+P+5E+POD) 
Nr. CF: 80617 UAT Vaslui 

Teren – 2.666.274 
Clădire – 5.726.140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 10898 din 28.07.2021         
      
                       

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul 

public al statului în domeniul public al Județului Vaslui 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
 

UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, administrează în acest 
moment imobilul „Palat Administrativ” aflat în proprietatea statului. Acest bun a fost 
trecut din administrarea Instituției Prefectului Județului Vaslui în administrarea 
Consiliului Județean Vaslui prin Hotărârea Guvernului nr. 590/2008, ca răspuns la 
solicitarea noastră aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 134/2007.  

De-a lungul anilor ne-am arătat intenția de a prelua și în proprietate acest 
imobil pentru a putea demara o investiție privind reabilitarea clădirii, mai ales că 
aceasta a trecut prin trei cutremure severe (din 1977, 1986 și 1990), în urma cărora a 
suferit o serie de degradări care au afectat structura de rezistență a clădirii. 

Menționăm faptul că, în urma desfășurării procedurii actualizării valorii de 
inventar a acestui bun imobil, ni s-a adus la cunoștință de către Ministerul Finanțelor 
Publice (prin adresa cu nr. 1008232(587165)/21.07.2020) faptul că, prin raportare la 
considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 1/2014 potrivit cărora „Curtea 
observă că statul păstrează dreptul de proprietate publică și conferă administrarea 
unei autorități a administrației publice locale, măsură legislativă care nu este 
compatibilă cu regimul juridic al dreptului real de administrare, corespunzător 
dreptului de proprietate publică, care presupune constituirea acestuia prin acte 
juridice de drept administrativ, în cadrul unor raporturi de subordonare. Însă, din 
moment ce nu există raporturi de subordonare între Guvern, în calitate de 
administrator general al bunurilor aparținând domeniului public al statului, pe de o 
parte, și un consiliu local, pe de altă parte, Curtea reține că imposibilitatea juridică 
de constituire a dreptului real de administrare indică faptul că intenția de 
reglementare vizează transmiterea dreptului de proprietate.”, este necesară 
reanalizarea situației juridice a imobilului transmis anterior acestei decizii în 
administrare. 

Astfel, în urma acestei înștiințări din partea Ministerului Finanțelor Publice, s-au 
făcut demersurile pentru a solicita transferul imobilului în proprietatea Județului 
Vaslui. Prin adresa nr. 558090/17.06.2021, ca răspuns la adresa noastră nr. 
6621/07.05.2021, Ministerul Afacerilor Interne a precizat că acest demers este 
oportun, cu atât mai mult cu cât ne-am manifestat disponibilitatea de a preda imobilul 
înapoi în domeniul public al statului după executarea lucrărilor de reabilitare și 
modernizare a clădirii. 

De asemenea, trebuie adus la cunoștință faptul că imobilul este de o 
însemnătate deosebită pentru județul Vaslui, mai ales că în incinta Palatului 
Administrativ funcționează foarte multe instituții publice de interes județean, precum 



Instituția Prefectului – Județul Vaslui care asigură, printre altele, și implementarea la 
nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice, Consiliul 
Județean Vaslui, Direcția Județeană de Statistică Vaslui și Direcția Județeană pentru 
Cultură Vaslui. Pe lângă toate aceste instituții publice de interes județean există și 
instituții subordonate Consiliului Județean Vaslui care funcționează în interiorul 
aceluiași imobil, cum ar fi Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vaslui. 
 Întrucât imobilul este de interes și de uz județean, având în vedere cele 
precizate mai sus, prin inițierea prezentului proiect de hotărâre se parcurge una dintre 
etapele prevăzute de Codul administrativ în art. 292 alin. (1) și (3) pentru preluarea în 
proprietatea publică a Județului Vaslui a imobilului ”Palat Administrativ”. 
 Precizăm faptul că potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 
81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările 
ulterioare, „Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate 
cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de 
conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor 
legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până 
la finele anului în care  s-a efectuat reevaluarea.” 
  În baza dispozițiilor enunțate, Consiliul Județean Vaslui a procedat la 
reevaluarea imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea sa, înscris 
în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, identificat cu nr. MFP 112097.  

Rezultatele reevaluării au fost consemnate în Raportul de evaluare înregistrat 
cu nr. 9138/09.06.2019, întocmit de către un expert evaluator de proprietăți 
imobiliare, membru titular  al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România.  

Valoarea de inventar a bunului imobil, clădire și teren, înainte de actualizare 
era de 8.659.121 lei, iar cea actualizată este de 8.392.414 lei. 
II. Impactul socio-economic: nu este cazul.  

 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:  
adresa Ministerului Afacerilor Interne nr.558090/17.06.2021, înregistrată la Consiliul 
Județean Vaslui sub nr. 9377/30.06.2021. 
 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în  
cauză: nu este cazul. 
 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate : 

          După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului 
județean, Direcției Economice și Direcției Admnistrație Publică din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire. 



  Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 

 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din 
domeniul public al statului în domeniul public al Județului Vaslui. 

Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
forma elaborată cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Buzatu 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 10900/28.07.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul 

public al statului în domeniul public al Județului Vaslui 
 

         În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a studiat proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din 
domeniul public al statului în domeniul public al Județului Vaslui și a constatat 
următoarele: 

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții /solicitarea 
trecerii unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Județului 
Vaslui; 

b)Impactul financiar asupra bugetului : nu este cazul; 
c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară(ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv Partea V, Titlul I, 
CAP. III, Secțiunea a 3-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun analizarea și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din 
domeniul public al statului în domeniul public al Județului Vaslui în plenul consiliului 
județean. 
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 
























