
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.16827/17.11.2021 

 
PROIECT DE HOTǍRȂRE  nr. 209 /2021 

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil aflat 
în domeniul privat al Județului Vaslui 

 
              Avȃnd ȋn vedere : 

- referatul de aprobare nr.16827/17.11.2021 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 

- raportul de evaluare nr. 141/23.09.2021 întocmit de SC EMY EVAL SRL; 
- raportul de specialitate nr.16947/18.11.2021 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, Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană; 

în conformitate cu: 
- art. 173 alin.(1) lit. c), alin.(4) lit. b), art. 363 coroborat cu art. 334-346 și art. 311 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 553 alin.(1) și alin.(4), art.555 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.132/2014 privind trecerea unor părți din 
imobilul compus din construcții și terenul aferent, situat în municipiul Vaslui, str. General 
Ion Rășcanu, numărul 2B, aflat 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 vânzarea prin licitație publică a imobilului aflat în domeniul 
privat al Județului Vaslui, identificat conform anexei nr. 1. 
     (2) Se însușește Raportul de evaluare nr. 141/23.09.2021, întocmit de SC EMY EVAL 
SRL, prevăzut în anexa nr. 2. 



     (3) Prețul de pornire al licitației este de 114.109,09 lei, fără TVA, conform prevederilor 
art. 363 alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Art.2. – Se aprobă documentația de atribuire pentru organizarea licitației în vederea 
vânzării imobilului prevăzut la art. 1, conform anexelor nr. 3 – 6. 

Art.3. – (1) Cheltuielile necesare pentru perfectarea vânzării se vor suporta de către 
cumpărător. 

(2) Suma obținută din vânzarea imobilului prevăzut la art. 1 se face venit la bugetul 
local al județului Vaslui.  

(3) Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze, în numele și 
pentru Județul Vaslui, contractul de vânzare-cumpărare încheiat în urma finalizării 
procedurii. 

Art.4. – Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul act administrativ. 
Art.5. – (1) Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 

Consiliului Județean Vaslui și Direcției Economice din cadrul aparatului de  specialitate al 
consiliului județean. 

(2) - Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean va 
efectua demersurile necesare actualizării inventarului bunurilor din domeniul privat al 
județului. 

Art.6. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, președintelui Consiliului 
Județean Vaslui, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet 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 calificate.                                               
 

http://www.cjvs.eu/


                                                                                                          Anexa nr. 1 
                                                                                      la Hotărârea nr.______ / 2021 

 
 

Datele de identificare 
ale imobilului propus spre vânzare aflat în domeniului privat al Județului Vaslui 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Locul situării 
imobilului 

supus 
vânzării 

Persoana 
juridică 

care are în 
proprietate 

imobilul 

Persoana 
juridică 

care are în 
administrare 

imobilul 

Caracteristicile tehnice, 
valoare contabilă, CF 

0 1 2 3 4 

1 

Str. General 
Ion Rășcanu, 
nr. 2B, Mun. 
Vaslui, Jud. 

Vaslui 

Județul 
Vaslui 

Consiliul 
Județean 

Vaslui 

1. Valoare contabilă propusă pentru 
diminuare din inventarul 
bunurilor din domeniul privat al 
județului = 114.109,09 lei.  

2. Teren intravilan: 
- Suprafață: 565 mp. 
- Carte funciară nr. 79332 UAT 

Municipiul Vaslui 
3. Construcții: 
- S. Construită la sol: 62 mp; 

Carte funciară nr: 79332-C1; 
- S. Construită la sol: 16 mp; 

Carte funciară nr: 79332-C2; 
- S. Construită la sol: 179 mp; 

Carte funciară nr: 79332-C3; 
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SC EMY EVAL SRL 

Evaluari Imobiliare 

Sediu Floresti, str.Razoare, Nr.204, Ap.1, jud.ClujCUI: RO 23137750112/4740 

Firma corporativa ANEVAR 0148Tel. 0740197407 / 0743639552 www.emycval.com 

Valoarea de piota 

Firma noastră, ca o garanţie a protejării intereselor dumneavoastră, certifică următoarele: 

• nici una din persoanele care au contribuit la întocmirea şi documentarea în vederea întocmirii

raportului de evaluare în cauză nu are nici un interes trecut, prezent sau de perspectivă legat de

proprietatea evaluată şi nici nu este părtinitor faţă de vreuna din părţile implicate

• inspecţia proprietăţii şi toate investigaţiile şi analizele necesare au fost efectuate de evaluatori

ai firmei noastre, in prezenta reprezentantului firmei;

au fost luaţi în considerare toţi factorii care afectează valoarea 

după cunoştinţa noastră, informaţiile raportate sunt adevărate şi bazate pe fapte reale şi 

au fost verificate, în limita posibilităţilor, din mai multe surse 

• raportul a fost realizat Yn conformitate cu Standardele Profesionale ale ANEVAR valabile la data

dereferinta 23.09.2021. 

• raportul este supus doar acelor ipoteze şi condiţii limitative prezentate în cadrul său, acesta

identifică toate condiţiile limitative 

Elaborat de : Evaluator autorizat, 

lng s i E c Sandu Da n u  t 
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Certificarea evaluatorului 
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SC EMY EVAL SRL 

Evaluari Imobiliare 

Sediu Floresti, str.Razoare, Nr.204, Ap.l, jud.Cluj 

CUI: RO 23137750 J12/4740 

Firma corporativa ANEVAR 0148 

Tel. 0740197407 / 0743639552 

Subsemnatul, îmi asum răspunderea privind conţinutul şi concluziile evaluării numai faţă de clientul şi Utilizatorul 

lucrării şi certific, în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă, că: 

Expunerile faptelor din acest raport sunt corecte şi adevărate; 

Analizele, opiniile şi concluziile raportate se limitează numai la ipotezele şi condiţiile limitative 

prezentate şi reprezintă analizele, opiniile şi concluziile mele profesionale şi imparţiale; 

Nu am niciun interes prezent sau viitor in proprietatea care constituie obiectul acestui raport şi niciun 

interes personal legat de părţile implicate; 

Nu am nicio părtinire legată de proprietatea care este obiectul acestui raport sau legată de părţile 

implicate în această evaluare; 

Angajarea mea în această evaluare şi onorariul pentru această evaluare nu sunt condiţionate de 

raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate sau de o concluzie favorabilă unuia dintre 

utilizatorii desemnaţi ai raportului; 

Deţin cunoştinţele şi experienţa necesară pentru efectuarea, în mod competent, a acestei lucrări; 

Sunt membru al ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România). La data acestui raport, 

îndeplinesc cerinţele ANEVAR privind programul de pregătire continuă. 

Evaluator Autorizat EPI, El 

lng si Ec .Sandu Danut 
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SC EMY EVAL SRL 

Evaluari Imobiliare 

... :..._ ,( 

Sediu Floresti, str.Razoare, Nr.204, Ap.1, jud.Cluj 

CUI: RO 23137750 J12/4740 

Firma corporativa ANEVAR 0148 

Tel. 0740197407 / 0743639552 

PRIN ABORDAREA PRIN Costul de inlocuire ( calcul cost in anexe cost) 
Valoarea de piota obtinuta dupa aplicarea deprecierii tinand cont ca zona a fast un depozit de pesticide este: 
Valoare teren= 55.924 Lei=> 11.30 0 Euro. 
Valoare Cl( 62 mp ) = 16. 06 8 LEI=> 3246 Euro , se aplica depreciere externa de 50% ( depozit pesticide) 
Valoarea Cl dupa aplicarea deprecierii externe este= 1623 Euro. 
Valoarea C2 16 mp ) = 3350 LEI=> 6 76 Euro, se aplica depreciere externa de 50% ( depozit pesticide)

Valoarea C2 dupa aplicarea deprecierii externe este = 338 Euro. 
Valoarea C 3  ( 1 79 mp) = 96 .67 3 LEI=> 19.533 Euro, se aplica depreciere exerna de 50% ( depozit pesticide ) 
Valoarea C 3  dupa aplicarea deprecierii externe este= 9.766 Euro 

Valoarea totala pt cad 79332 este= Valoare teren +Valoarea Cl+ Valoarea C2+ Valoarea C3 = 11 .330 Euro+ 
1 .623 Euro +338 Euro + 9. 766 Euro = 23. 057 Euro 

Data_ inspectiei a fost de 24.08.2021

Curs BNR din 23.09.2021 1 Euro= 4,9490 lei. Valorile nu contin TVA. 

Evaluator Autorizat, lng si Ec Sandu Danut 
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Proprietatea analizata 

Teren, Constructii, supraf. de 565 mp, F.S. de 27 mp, general 

Ion Rascanu, nr. 28, Vaslui 

Tip teren: 

Clasificare teren: 

Suprafata teren: 

Front stradal: 

Utilitati: 

Amenajare strazi: 

POT 

Utilizare 

Jg) 
ifi1\ 
� ... !!!l' 

Constructii 

Intravilan 

565 mp 

27 

Curent, apa, gaz, 

canalizare 

Asfaltate sau 

Betonate 

industrial 

Rodav9 

BAR F<Eus9 
Proteeţiu copilului m 

· Jud Vaslui T 
Google Map data @202·1 
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                                                                                              Anexa nr. 3 
                                                                                       la Hotărârea nr.______ / 2021 

 
CAIET DE SARCINI 

pentru vânzarea prin licitație publică a unui imobil aparținând  
domeniului privat al Județului Vaslui 

 
I. Informații generale privind obiectul vânzării 

a. Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie valorificat 
 Nr. 

crt. 
Locul 

situării 
imobilului 

supus 
vânzării 

Persoana 
juridică 

care are în 
proprietate 

imobilul 

Persoana 
juridică 

care are în 
administrare 

imobilul 

Caracteristicile tehnice, 
valoare contabilă, CF 

 

0 1 2 3 4 

1 

Str. General 
Ion 

Rășcanu, nr. 
2B, Mun. 

Vaslui, Jud. 
Vaslui 

Județul 
Vaslui 

Consiliul 
Județean 

Vaslui 

1. Valoare contabilă propusă 
pentru diminuare din 
inventarul bunurilor din 
domeniul privat al județului = 
114.109,09 lei 

2. Teren intravilan: 
- Suprafață: 565 mp. 
- Carte funciară nr. 79332 UAT 

Municipiul Vaslui 
3. Construcții: 
- S. Construită la sol: 62 mp; 

Carte funciară nr: 79332-C1; 
- S. Construită la sol: 16 mp; 

Carte funciară nr: 79332-C2; 
- S. Construită la sol: 179 mp; 
Carte funciară nr: 79332-C3;- S. 
Construită la sol: 179 mp; 

Carte funciară nr: 79332-C3; 
b. Bunul ce face obiectul vânzării 

 Bunul imobil prevăzut la punctul a), ce face obiectul prezentei licitații, va fi 
valorificat prin vânzare către o persoană fizică/juridică. 
 

II. Condiții generale ale vânzării 
a. Regimul bunurilor 

 În momentul de față imobilul face parte din domeniul privat al Județului Vaslui. 
Odată cu valorificarea acestuia prin vânzare, cumpărătorul va avea drepturi de proprietate 
deplină. 
 
 



b. Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare 
 Cumpărătorul va respecta prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecția 
mediului, cu modificările și completările ulterioare. 

c. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență 
 Nu este cazul. 

d. Interdicția subconcesionării/ închirierii bunului 
 Nu este cazul. 

e. Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de autoritatea contractantă 
 Ofertanții sunt obligați să achite o garanție de participare de 3% din prețul imobilului 
rezultat din Raportul de evaluare, fără TVA. 
 Participanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare își pot recupera 
garanția de particiare la solicitarea lor, printr-o cerere depusă la Registratura Generală a 
Consiliului Județean Vaslui. Suma va fi ridicată de la casierie, la sediul autorității 
contractante sau va fi virată într-un cont menționat în cerere. 
 Participantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare i se va scădea garanția de 
participare din prețul total ofertat. Dacă contractul de vânzare-cumpărare nu se încheie, 
exclusiv din culpa ofertantului declarat câștigător, acesta va pierde garanția de participare. 

f. Condițiile speciale impuse de natura bunurilor 
 Nu este cazul. 

 
III. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele 

 Ofertele se redactează în limba română. 
 Ofertanții transmit ofertele lor până la data și ora stabilite prin anunțul de licitație 
în două plicuri sigilate conform documentației de atribuire, cu mențiunea pe plicul exterior 
„Ofertă vânzare imobil Str. General Ion Rășcanu, nr. 2B, mun. Vaslui, jud. Vaslui”. 

Ofertele se depun în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior, la 
registratura Consiliului Județean Vaslui. 
 Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației, pentru care este depusă oferta, 
conform instrucțiunilor de mai sus. Acesta va trebui să conțină: 

a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de 
ofertant, fără îngoșări, ștersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform 
solicitărilor autorității contractante: 

- certificat fiscal eliberat de primărie și ANAF, iar dacă ofertantul este persoană 
juridică se va completa, pe lângă certificate, cu certificat constatator eliberat de 
către Oficiul Registrului Comerțului. 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
 Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
  Criteriile de atribuire ale contractului de vânzare vor fi: 
a) cel mai mare nivel al prețului ofertat – 40% 
 Pentru cel mai mare nivel al prețului ofertat se acordă punctajul maxim, respectiv 
40 de puncte. Pentru o valoare ofertată mai mică decât cea mai mare valoare ofertată se 



va aplica regula de trei simplă, astfel: punctaj necunoscut_x = valoare ofertată/valoare 
maximă ofertată x 40, rezultând punctajul necunoscut_x, aferent ofertei mai mici; 
b) capacitatea economico-financiară a ofertanților – dovada că are îndeplinite la zi 
toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul 
consolidat al statului și către bugetul local – 35%; 
c) protecția mediului înconjurător - declarația privind respectarea reglementărilor 
naționale de mediu – 25%. 
 

IV. Clauzele referitoare la încetarea contractului vânzare-cumpărare 
Nu este cazul. 
 

V. Condiții de participare 
 Poate participa la procedura de vânzare prin licitație publică orice persoană fizică 
sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare; 
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate 

documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în 
documentația de atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a 
contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 

d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare. 
 În vederea participării la licitație, ofertantul trebuie să achite: 

1. taxa de participare la licitație, în valoare de 100 lei; 
2. garanția de participare la licitație, în valoare de 3% din 114.109,09 lei = 3.423,27 lei; 
3. caietul de sarcini, în valoare de 20 lei. 

 Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare 
la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-
teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă 
proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea 
persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 
 Taxa de participare la licitație, garanția de participare și caietul de sarcini se vor 
achita la casieria Consiliului Județean Vaslui sau în conturile IBAN – 
RO90TREZ6565006XXX000252 pentru garanția de participare și cont IBAN – 
RO97TREZ65621330250XXXX pentru taxa de participare și caietul de sarcini. Taxa de 
participare și contravaloarea caietului de sarcini nu se restituie. 
 În cazul necâștigării licitației, garanția de participare se restituie, la cerere, prin 
casieria Consiliului Județean Vaslui sau prin virament în contul IBAN al beneficiarului. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Anexa nr. 4 
                                                                                       la Hotărârea nr.______ / 2021 

 
FIȘA DE DATE A PROCEDURII 

privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil  
aflat în domeniul privat al Județului Vaslui 

 
A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Denumirea autorității contractante: Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Vaslui, 
prin Consiliul Județean Vaslui. 
Codul Fiscal al autorității contractante : 3394171. 
Adresa și datele de contact ale autorității contractante: 
- Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, localitatea Vaslui, județul Vaslui. 
- Telefon: 0235/361089 – interior 113; 
- Fax: 0235/361090, e-mail: patrimoniu@cjvs.eu.  

 
B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI 

 
 Contractul se va atribui în urma desfășurării procedurii de licitație publică, 
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Ofertanții interesați care participă la licitația publică pentru vânzarea imobilului 
identificat în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. _____/2021 privind 
aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil aflat în domeniul privat al județului 
Vaslui, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vor depune 
până la data și ora menționate în anunțul de licitație, la Registratura Generală a 
Consiliului Județean Vaslui, oferta pentru cumpărărea imobilului nominalizat în anunțul 
publicitar. 
 Anunțul de licitație se va trimite spre publicare, în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe 
pagina de internet a consiliului județean ori prin alte medii ori canale publice de 
comunicații electronice, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită 
pentru depunerea ofertelor. Acesta va cuprinde obligatoriu următoarele informații: 

1. informații generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

2. informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut; 

3. informații privind documentația de atribuire: 
3.1  modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentației de atribuire; 

mailto:patrimoniu@cjvs.eu


3.2  denumirea și datele de contact ale compartimentului din cadrul autorității 
contractante  de la care se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire; 

3.3  costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației, dacă este cazul; 
3.4  data limită pentru solicitarea clarificărilor. 

4. informații privind ofertele: 
4.1 data limită de depunere a ofertelor; 
4.2 adresa la care trebuie depuse ofertele; 
4.3 numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

5. data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor; 
6. instanța competentă în soluționarea litigiilor și termenele pentru sesizarea 

instanței; 
7. data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 

publicării. 
 Forma de licitație folosită de organizator este licitația publică, conform art. 363 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Autoritatea contractantă are obligația de a pune documentația de atribuire la 
dispoziția persoanei interesate, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării scrise în acest sens. 
 Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât 
respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei de maxim 4 zile să nu conducă 
la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 5 
zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 
 Clarificările solicitate cu privire la conținutul documentației de atribuire vor fi 
transmise către persoanele interesate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării, atât cât solicitantului, cât și celorlalte persoane care au obținut documentația 
de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat 
clarificările respective. 
 La licitație se pot înscrie persoane fizice/juridice care îndeplinesc cumulativ 
condițiile art. 339 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Ofertele se redactează în limba română și se vor depune la sediul autorității 
contractante în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 
 
 Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și 
va trebui să conțină: 

a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de 
ofertant, fără îngoșări, ștersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform 
solicitărilor autorității contractante: 

- certificat fiscal eliberat de primărie și ANAF, iar dacă ofertantul este persoană 
juridică se va completa, pe lângă certificate, cu certificat constatator eliberat de 
către Oficiul Registrului Comerțului. 



c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
 Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
 
 După primirea ofertelor, în perioada anunțată și înregistrarea acestora, plicurile 
închise și sigilate vor fi predate Comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, 
dată prevăzută în anunțul de licitație. Componența și modul de lucru al comisiei sunt 
prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 Ședința de deschidere a plicurilor este publică. 
 Pe parcursul procedurii de licitație, comisia de evaluare poate propune autorității 
contractante solicitarea oricăror clarificări și completări necesare, pentru demonstrarea 
conformității ofertei cu cerințele solicitate. 
 După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, Comisia de evaluare 
elimină ofertele care nu respectă prevederile art. 336 alin. (2) – (5) din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarea și completările ulterioare. 
 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după 
deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute 
la art. 336 alin. (2) – (5) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar, autoritatea contractantă este 
obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, conform prevederilor art. 
336 alin. (18) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 După analizarea conținutului plicurilor exterioare, secretarul comisiei de evaluare 
întocmește procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei acestora. 
 Sunt considerate oferte valabile (calificate), ofertele care îndeplinesc criteriile 
de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.  
 În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii 
acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toţi 
membrii comisiei de evaluare. 
 În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus, comisia 
de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite 
autorității contractante. 
 În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestui raport, autoritatea 
contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au 
fost excluse, indicând motivele excluderii.  
 Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea 
procesului-verbal în care se va preciza rezultatul analizei ofertelor, de către toți membrii 
comisiei de evaluare și de către ofertanți. 
 Pe baza evaluării ofertelor, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-
verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.  



 În baza procesului-verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care 
nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la 
procedura de atribuire, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un 
raport pe care îl transmite autorității contractante.  
 Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a 
cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.   
 Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de 
zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. 
 Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:  
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;  
b) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;  
c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;  
d) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;  
e) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată 
câştigătoare;  
f) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei;  
g) prețul de vânzare; 
h) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;  
i) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 
 Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile 
referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 
zile lucrătoare de la emiterea acestora. 
 În cadrul comunicării sus-menționate, autoritatea contractantă  are obligația de a 
informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate, precum și 
ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare, asupra 
motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
 Ofertanții excluși de la atribuire pot contesta deciziile Comisiei de evaluare, în 
termen de 3 zile lucrătoare, de la data luării la cunoștință, la autoritatea contractantă. 
 Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin dispoziția președintelui, va 
răspunde contestatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării 
contestației. 
 Aceasta va analiza toate documentele întocmite de către comisia de evaluare și 
va verifica respectarea dispozițiilor legale care reglementează procedura vânzării. La 
verificarea documentelor, comisia de soluționare a contestațiilor va avea în vedere 
aspectele contestate de către contestator cu privire la respectarea dispozițiilor legale 
referitoare la: 

a) modul de alcătuire a comisiei de evaluare; 
b) incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare; 
c) condițiile de întrunire legală a comisiei de evaluare; 



d) respectarea întocmai a modului de evaluare a ofertelor, în funcție de criteriul de 
selecție prevăzut în documentația privind organizarea și desfășurarea procedurii de 
vânzare; 

e) modul de luare a deciziilor în cadrul comsiei de evaluare; 
f) modul de întocmire a raportului comisiei de evaluare. 

 În cazul unui răspuns negativ la contestația depusă de către ofertantul respins, 
acesta se poate adresa instanței judecătorești competente, potrivit prevederilor legislației 
privind contenciosul administrativ. 
 În cazul în care licitația publică se anulează ca urmare a contestațiilor obiective 
ale unor ofertanți (fapt ce va fi notificat tuturor participanților) sau nu a condus la 
desemnarea unui câștigător, se va consemna această situație într-un proces-verbal și se va 
organiza o nouă licitație. 
 Pentru organizarea celei de-a doua licitații se va relua procedura organizării 
primei licitații.  
 Dacă în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio 
ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație. 

 
 

C. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR 
 

 Ofertele se redactează în limba română și se elaborează în conformitate cu 
prevederile documentației de atribuire. 
 Ofertele se depun la sediul autorității contractante sau la locul precizat în 
anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se 
înregistrează de către autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, 
precizându-se data și ora. 
 Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
 Oferta va fi depusă  într-un singur exemplar. Fiecare exemplar al ofertei trebuie 
să fie semnat de către ofertant. 
 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă, de la începerea procedurii 
până la stabilirea ofertei câștigătoare. 
 Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data 
limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii. 
 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina 
persoanei interesate. 
 Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau 
după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
 Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora. 
  

D. INFORMAȚII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE APLICAT PENTRU STABILIREA 
OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE ȘI MODUL DE UTILIZARE AL CĂILOR DE ATAC 

Criteriile de atribuire ale contractului de vânzare vor fi: 



a) cel mai mare nivel al prețului ofertat – 40%; 
Pentru cel mai mare nivel al prețului ofertat se acordă punctajul maxim, respectiv 

40 de puncte. Pentru o valoare ofertată mai mică decât cea mai mare valoare ofertată 
se va aplica regula de trei simplă, astfel: punctaj necunoscut_x = valoare 
ofertată/valoare maximă ofertată x 40, rezultând punctajul necunoscut_x, aferent 
ofertei mai mici. 
b) capacitatea economico-financiară a ofertanților – dovada că are îndeplinite la zi 

toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către 
bugetul consolidat al statului și către bugetul local – 35%; 

c) protecția mediului înconjurător - declarația privind respectarea reglementărilor 
naționale de mediu – 25%. 

Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac 
a) Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 

modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, precum și a celor 
privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit legislației privind 
contenciosul administrativ. 

b)  Acțiunea în justiție se introduce de autoritatea contractantă la instanța 
competentă de contencios administrativ de la sediul său. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                            Anexa nr. 5 
                                                                                       la Hotărârea nr.______ / 2021 

 
 

CONTRACT-CADRU DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 
Nr.________/_________________ 

 
1.  Părțile contractante 
1.1. Județul Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel mare, nr. 79, având 
contul IBAN nr. RO94TREZ65621390207XXXXX deschis la Trezoreria Vaslui, cod fiscal 
3394171, telefon 0235/361096, fax 0235/361090, reprezentat legal de domnul Dumitru 
Buzatu – președinte al Consiliului Județean Vaslui, în calitate de vânzător, pe de o parte,  

și 
1.2. _______________________________________, reprezentat/ă prin (dacă este cazul) 
_______________________ cu sediul/domiciliul în __________________________________, 
având cod IBAN ____________________________,  înregistrat la Registrul Comerțului (dacă 
este cazul) _________________, sub nr. __________, din ___________, cod fiscal 
________________,adresa___________________________, CNP_______________________, 
telefon/fax_______________________, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, 
 în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. _____/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui 
imobil aflat în domeniul privat al județului Vaslui, 
încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare. 
 
2. Obiectul contractului 
2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea imobilului identificat prin numărul de 
carte funciară 79332 UAT Vaslui, situat pe strada General Ion Rășcanu, nr. 2B, Vaslui. 
2.2.  Predarea-primirea obiectului vânzării se va face pe bază de proces-verbal, care va 
constitui anexa nr. 1 la prezentul contract, în termen de maxim 30 de zile de la data 
încasării prețului. 
 
3. Prețul contractului 
3.1. Prețul de vânzare al imobilului este de___________________________, inclusiv TVA. 
3.2. Această sumă a fost încasată de vânzător de la cumpărător, astăzi 
________________, data autentificării prezentului contract. 
  
4. Obligațiile părților 
4.1. Obligațiile vânzătorului 

4.1.1. Vânzătorul se obligă să predea cumpărătorului, pe bază de proces-verbal de 
predare-primire imobilul descris la pct. 2.1, în termen de 30 de zile de la data 
încasării prețului. 

4.1.2. Să garanteze cumpărătorul împotriva evicțiunii și împotriva viciilor ascunse. 
 



4.2.      Obligațiile cumpărătorului 
4.2.1. Cumpărătorul se obligă să achite suma totală a tranzacției. 
4.2.2. Să suporte cheltuielile privind încheierea prezentului contract (onorariu 

notarial, taxe cadastrale, etc.) 
4.2.3. Să preia bunul vândut. 
4.2.4. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul poate atrage 

după sine plata daunelor-interese 
 

5. Răspunderea pentru evicțiune asupra bunului imobil 
5.1. Eu, vânzătorul, declar și garantez pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii 
penale, că imobilul nu a fost scos din circuitul civil, rămânând continuu în proprietatea 
mea, că nu face obiectul nici unui litigiu juridic şi garantez pe cumpărător împotriva 
oricărei evicțiuni totale sau parțiale şi oricăror vicii ascunse, în conformitate cu 
prevederile art. 1695 şi art.1707 din Codul civil. 
5.2. Transmiterea  proprietății asupra bunului imobil cumpărătorului are loc astăzi, data 
autentificării prezentului contract. 

 
6.  Clauze finale 
6.1. Prezentul contract de vânzare-cumpărare, împreună cu anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere 
verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
6.2. Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat în două (două) exemplare 
originale, din care unul pentru autoritatea contractantă și unul pentru cumpărător. 
 
 
 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, 
JUDEȚUL VASLUI 

Președinte 
Dumitru Buzatu 

CUMPĂRĂTOR, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                Anexa nr. 6 

                                                                                       la Hotărârea nr.______ / 2021 
 

FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE 
 

  Toate formularele și modelele de documente utilizate pentru procedura de vânzare 
prin licitație publică a unui imobil aflat în domeniul privat al județului Vaslui vor respecta 
conținutul și forma prezentate în legislație. 
 
 
 
 
Formular 1 
Fișa cu informații privind ofertantul 
         
          OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OFERTANTUL 
 
1. Denumirea/Numele Prenumele: _____________________________________ 
 
2. Adresa: __________________________________________________________ 
 
3. Telefon: _________________________________________________________ 
 
Fax: _______________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________ 
 
 
  Ofertant, 
_________________________ 
(nume, prenume / semnătură) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Formular 2 
Declarație de participare 
 
 

DECLARAȚIE  DE PARTICIPARE 
 

  
 Prin prezenta, subsemnatul, ______________________________________________ , 
reprezentant legal al ________________________________________(dacă este cazul), îmi 
manifest intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru vânzarea 
imobilului aparținând domeniului privat al județului Vaslui. 
  Am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, condiţiile respingerii 
candidaturii, condiţiile de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie prevăzute în 
documentaţia de licitaţie şi îmi asum responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite. 
 Oferta este valabilă pe parcursul procedurii de licitație, în condiţiile în care Consiliul 
Județean Vaslui nu decide altfel. 
 La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea şedinţei publice de 
prezentare a ofertelor, din partea noastră va participa un reprezentant autorizat să 
semneze actele încheiate cu această ocazie, dacă este cazul. 
 
*NOTĂ: 
 În cazul în care ofertatul va fi o persoană juridică, declarația va fi completată de 
reprezentatul legal al acesteia.  
 Se va anexa prezentei declarații actul emis de către persoana juridică 
prin care îl împuternicește ca și reprezentant. 
 
 
 
   DATA        OFERTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Formular 3 
 
 
 
 
        OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele)                                

 
 

Declarație privind respectarea reglementărilor naționale de mediu 
 
                  
 
   Subsemnatul/Subsemnata, _____________________________________, reprezentant 
legal al _____________________________________(dacă este cazul), cu domiciliul în 
______________________________________________________participant la licitatia 
pentru _______________________________________________________________________, 
 DECLAR PE PROPRIA RÃSPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în 
declaratii, cã, ulterior închierii contractului de vânzare-cumpărare, voi respecta 
reglementãrile nationale de mediu si standardele UE în domeniu. 
 
 
 
   
   Data      Nume, Prenume / Semnătură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Formular 4 
 
 
 
     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 
Catre, 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI 
Str. Ștefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, județul Vaslui 
 
 
 
 Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, 
_________________________________________________, mă ofer ca, în conformitate cu 
prevederile și cerințele procedurii de licitație, să cumpăr imobilul prevăzut în 
documentația de atribuire pentru suma de _________________________ lei. 
 Mă angajez să mențin această ofertă valabilă până la expirarea perioadei de 
valabilitate, conform documentației de atribuire. 
 Până la încheierea și semnarea contractului de vânzare-cumpărare această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 
 
  
   Data      Nume, Prenume / Semnătură 
 
 
             
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.16827/17.11.2021         
                           

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui 

imobil aflat în domeniul privat al Județului Vaslui 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
 UAT Județul Vaslui deține în proprietate mai multe imobile aflate în domeniul 
public și privat, printre care și imobilul ce face obiectul prezentului proiect de 
hotărâre. În incinta acestuia a funcționat în trecut Direcția pentru Protecția Plantelor, 
instituție care în anul 2006 și-a încetat activitatea, conform Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 25/2006. Ulterior aprobării acestui act administrativ, toate 
imobilele în care și-a desfășurat activitatea această instituție au trecut în 
administrarea Consiliului Județean Vaslui. 
 Imobilul propus a fi vândut se află în municipiul Vaslui, strada General Ion 
Rășcanu, nr. 2B, județul Vaslui și este compus dinr-un teren intravilan în suprafață de 
565 mp, conform Extrasului de Carte Funciară, identificat cu Nr Cadastral 79332, 
având categoria de folosință curți-construcții, pe care se află amplasate trei 
construcții: C1 – Rampă pod basculă, intabulată cu destinația de construcție 
administrativă și social culturală, având o suprafață construită la sol de 62 mp, C2 – 
Magazie, intabulată cu destinația de construcție administrativă și social culturală, cu 
suprafață construită la sol de 16 mp și C3 – Construcție subterană – Depozit, intabulată 
cu destinația de construcție administrativă și social culturală, având suprafața 
construită la sol de 179 mp. Toate aceste construcții prezintă în acest moment un grad 
ridicat de uzură, cel puțin două dintre ele aflându-se în imposibilitatea de a fi 
reabilitate. 
 Din punct de vedere al autorității publice locale, identificăm componente 
majore care justifică inițierea procedurii de vânzare prin licitație publică a acestui 
imobil, printre care și cel de ordin financiar, deoarece prin valorificarea acestui imobil 
se vor suplimenta veniturile bugetului local al județului. Totodată, trebuie luat în 
considerare faptul că în acele imobile, din cauza destinației, au fost depozitate de-a 
lungul timpului pesticide sau alte substanțe toxice periculoase, acest lucru ducând la 
imposibilitatea de a folosi de acel spațiu, instituția noastră nedesfășurând activități 
care ar putea beneficia de utilitatea imobilului. 
 Trebuie menționat faptul că procedura de vânzare a acestui imobil se va face 
cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. Vânzarea bunurilor din domeniul privat al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se face prin licitaţie publică. 
Totodată, vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile aparţinând unităţilor 



administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului.  

Astfel, prin proiectul de hotărâre anexat se propune: aprobarea vânzării 
imobilului prin licitație publică, însușirea raportului de evaluare nr. 141/23.09.2021, 
întocmit de SC EMY EVAL SRL și aprobarea documentației de atribuire. Totodată, 
potrivit prevederilor art. 363 alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019, prețul minim de 
vânzare propus este cel determinat prin raportul de evaluare, respectiv de 
114.109,09 lei, fără TVA. 
  
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 

 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 

Din punct de vedere financiar, vânzarea imobilului va genera venituri 
suplimentare la bugetul local. 

 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: actualizarea inventarului 
domeniului privat al Județului Vaslui. 

 
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 Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui Consiliului 
Județean Vaslui, precum şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

  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 aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unui imobil aflat în domeniul privat 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. 
 

PREȘDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 

http://www.cjvs.eu/


 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.16947/18.11.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 

unui imobil aflat în domeniul privat 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, Direcția 
Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui a studiat Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil aflat în domeniul privat al 
Județului Vaslui și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind 
administrarea domeniului public și privat al județului/vânzarea unui bun aflat în 
domeniul privat al județului; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: vânzarea imobilului va genera 
venituri suplimentare la bugetul local (minim 114.109,09 lei, valoare rezultată din 
Raportul de evaluare  nr.141/23.09.2021). 

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. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului: nu este cazul. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun analizarea și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 
unui imobil aflat în domeniul privat al județului Vaslui în plenul consiliului județean 
Vaslui. 
     
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară VASLUI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

Carte Funciară Nr. 79332 Vaslui

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Moara Grecilor, Jud. Vaslui
Nr.
Crt

Nr. cadastral
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 79332 565

Construcţii

Crt Nr cadastral
Nr. Adresa Observaţii / Referinţe

A1.1 79332-C1 Loc. Moara Grecilor, Jud. Vaslui S. construita la sol:62 mp;  .

A1.2 79332-C2 Loc. Moara Grecilor, Jud. Vaslui S. construita la sol:16 mp;  .

A1.3 79332-C3 Loc. Moara Grecilor, Jud. Vaslui S. construita la sol:179 mp;  .

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

35569 / 10/06/2020
Act Normativ  nr. H.G. nr. 162 publicata in M.O. nr. 581, din 01/08/2008 emis de GUVERNUL ROMANIEI; Act
Normativ  nr. H.G. nr. 669, din 19/08/1999 emis de GUVERNUL ROMANIEI;
B4 Intabulare, drept de PROPRIETATE-domeniu public, dobandit prin Lege,

cota actuala 1/1
A1.1

1) JUDETUL VASLUI, CIF:3394171
80688 / 26/11/2020
Act Administrativ  nr. hotarare 25/2006, din 28/03/2006 emis de CONSILIUL JUDETEAN VASLUI;

B5 Intabulare, drept de ADMINISTRARE A1.1

1) CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
16317 / 10/03/2021
Act Administrativ  nr. Hotarirea  nr. 132/2014, din 30/09/2014 emis de CONSILIUL JUDETEAN VASLUI + anexa
nr. 1;
B6 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE(  domeniu  privat),  dobandit  prin

Lege,  cota  actuala  1/1
A1, A1.2, A1.3

1) JUDETUL VASLUI, CIF:3394171
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 79332 Comuna/Oraş/Municipiu: Vaslui
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

79332 565
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 566 - - -

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 79332-C1
constructii

administrative si
social culturale

62 Cu acte
S. construita la sol:62 mp;  .

A1.2 79332-C2
constructii

administrative si
social culturale

16 Cu acte
S. construita la sol:16 mp;  .

A1.3 79332-C3
constructii

administrative si
social culturale

179 Cu acte
S. construita la sol:179 mp;  .

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciară Nr. 79332 Comuna/Oraş/Municipiu: Vaslui

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 9.493
2 3 28.294
3 4 10.431
4 5 25.067
5 6 11.385
6 7 14.76
7 8 7.727
8 9 23.743
9 10 18.873

10 1 3.921

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
07/05/2021,  10:18

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1




