ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 4045/18.03.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.______
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în
domeniul public al Județului Vaslui
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 4045 din 18.03.2021 al președintelui Consiliului Județean
Vaslui;
- raportul de specialitate nr. 4055 din 18.03.2021 al Direcției Economice din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului județean;
- avizele comisiilor de specialitate al consiliului județean: Comisia juridică și de
disciplină, administrație publică 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), 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 completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se solicită trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în
domeniul public al Județului Vaslui, identificat conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege,
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui Consiliului
Județean Vaslui, Consiliului Local al Municipiului Vaslui, 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, ______________ 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 Municipiului Vaslui
în domeniul public al Județului Vaslui

Nr. Denumire Locul unde este
Crt.
imobil
situat imobilul

1

Strada Ștefan
Centru cel Mare, nr.
Militar 57, municipiul
Județean Vaslui, județul
Vaslui

Elemente de identificare

Valoarea de inventar
-lei-

Suprafață teren din acte: 3358 mp
Suprafață teren măsurată: 3563 mp
Construcții:
C1 – Sc = 671 mp
C2 – Sc = 145 mp
C3 – Sc = 155 mp
C4 – Sc = 115 mp
C5 – Sc = 2 mp
Nr. CF: 80909 UAT Vaslui

3.371.768,99

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 4045 din 18.03.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al
Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:
Consiliul Județean Vaslui administrează în acest moment mai multe imobile de
pe raza județului aflate în proprietatea altor unități administrativ-teritoriale, printre
care și Centrul Militar Județean Vaslui, situat în municipiul Vaslui, strada Ștefan cel
Mare nr. 57. Trecerea în administrarea instituției noastre a acestui imobil s-a făcut la
cererea Consiliului Județean Vaslui prin adresa nr.640/2015, aprobată ulterior prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr.126/2015. În baza acestor acte
administrative a fost încheiat un contract de administrare între cele două instituții.
UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, având calitatea de Autoritate
Contractantă, dorește să demareze o investiție care are în vedere stoparea
degradărilor la clădirea Centrului Militar Vaslui, drept urmare, documentația tehnicoeconomică și indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv au fost aprobați prin
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2021.
În prezent, imobilul se află într-o stare avansată de degradare, principalele
motive fiind cauzate de preluarea necorespunzătoare a apei meteorice, infiltrații din
acoperiș și fațade, lipsa trotuarelor și a lucrărilor de sistematizare a incintei care să
îndepărteze apa de clădire.
Tencuiala de pe fațada nordică este și ea deteriorată în mare parte din cauza
modului defectuos de scurgere a apei și a multitudinii de fire montate pe suprafața
clădirii. De asemenea, tâmplăria exterioară, din cauza stării avansate de degradare,
trebuie înlocuită. Având în vedere starea fizică actuală, în vederea punerii în siguranță
a clădirii, a utilizatorilor acesteia și pentru îndeplinirea cerinţelor constructive și
arhitecturale conform legislației în vigoare, se impunea, ca măsură imediată,
demararea unei investiții pentru stoparea degradărilor a acestui imobil, monument
istoric.
Așadar, se are în vedere reabilitarea clădirii principale, care este inclusă pe
lista monumentelor istorice din județul Vaslui, având codul LMI VS-II-m-B-06707 și
redarea măreției unei clădiri construite acum 130 de ani (în anul 1891) în stilul
eclectic provincial, cu elemente decorative neoclasice la fațade. Pentru investiția pe
care dorim să o demarăm intenționăm să atragem finanțare din fonduri externe, iar
una din condițiile de eligibilitate pentru accesarea acestor fonduri este ca imobilul să
fie în proprietatea noastră, nefiind suficient doar dreptul de administrare.
Totodată, trebuie menționat că în incinta acestui imobil, compus din teren și
construcțiile aferente, funcționează în acest moment una dintre instituțiile de interes
județean, iar conform art. 76 alin.(1) din Legea nr.446/2006 privind pregătirea
populației pentru apărare, Consiliul Județean Vaslui este obligat să asigure, pe lângă

terenurile, localurile, instalațiile de telecomunicații, sistemele de servicii informatice,
autoturismele, alte dotări și materiale și fondurile necesare desfășurării activității
specifice, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Întrucât imobilul este de interes și de uz județean și având în vedere cele
precizate mai sus, prin inițierea prezentului proiect de hotărâre se parcurge una dintre
etapele prevăzute de Codul administrativ în art.294 alin. (3) pentru preluarea în
proprietatea publică a județului a imobilului ”Centru Militar Județean”.
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:
Nu este cazul

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 :
Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului
județean și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
județean în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Consiliului Local al Municipiului
Vaslui.
Totodată, după adoptare, 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 Municipiului Vaslui 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. 4055/18.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul
public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat 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 Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui și a
constatat următoarele:
a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind
administrarea domeniului public și privat al județului/solicitarea trecerii unui imobil
din domeniul public al Municipiului Vaslui 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
dezbaterea proiectului de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din
domeniul public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui în plenul
consiliului județean.
Director executiv,
Țuțuianu Mircea

