
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.13144/14.09.2021 
 
 

PROIECT DE HOTǍRÂRE  nr. 124 /2021 
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren  

aflată în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea  
Spitalului Județean de Urgență Vaslui  

 
 Având în vedere : 

- referatul de aprobare nr. 13144 din 14.09.2021  al președintelui Consiliului 
Județean Vaslui; 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 15057/07.07.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 9836/08.07.2021; 

- Raportul de evaluare nr. 2880/05.07.2021 întocmit de SC TRUSTEVAL SRL; 
- raportul de specialitate nr. 13151 din 14.09.2021 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 pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția 
mediului înconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat de interes 
județean; 

în conformitate cu: 
- art. 108 lit. c), art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. c) și  

art. 332 și 333 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 în temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului 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 închirierea, prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a 
unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexele 
nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.      



         (2) Se însușește Raportul de evaluare nr. 2880/05.07.2021, întocmit de SC 
TRUSTEVAL SRL, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         (3) Prețul de pornire al licitației este de 116 euro/lună, calculat în lei la cursul 
B.N.R. al zilei în care are loc licitația. 

Art.2. – (1) Spitalul Județean de Urgență Vaslui va organiza licitația publică, cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(2) Contractul de închiriere se întocmește și se semnează de către reprezentanții 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui, care va încasa chiria, aceasta făcându-se venit la 
bugetul local al județului. 

(3) În contractul de închiriere se va specifica hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
în baza căreia s-a organizat licitația și se va insera o clauză de denunțare unilaterală, cu 
un preaviz de 30 de zile, pentru situațiile în care suprafața de teren închiriată  îi este 
necesară proprietarului pentru lucrări de reabilitare, modernizare, extindere sau alte 
situații în care interesul public impune acest lucru. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui. 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui 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 suprafeței de teren ce urmează a fi închiriată 

 

Nr. 
crt. 

Locul 
situării 

imobilului 
supus 

închirierii 

Persoana 
juridică 

care are în 
proprietate 

imobilul 

Persoana 
juridică 

care are în 
administrare 

imobilul 

Elemente de 
identificare, 

CF 
Destinația Valoare contabilă (lei) 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Strada 
Ghelerter, 

nr. 2, 
municipiul 

Vaslui, 
județul 
Vaslui 

UAT 
Județul 
Vaslui 

Spitalul 
Județean de 

Urgență 
Vaslui 

 

600 mp din 
terenul 

identificat 
prin CF 

74715 Vaslui 

Parcare 143.293,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





                      Anexa nr. 3 
la Hotărârea nr. ___/2021















































































ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.13144 din 14.09.2021         
                            

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei 
suprafețe de teren aflată în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea  

Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
 

UAT Județul Vaslui deține în proprietate mai multe imobile ce au fost date în 
administrare instituțiilor subordonate. În anul 2007, prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 33, s-a aprobat transmiterea terenurilor și clădirilor în care își 
desfășoară activitatea unitățile sanitare de interes județean, proprietate publică a 
Județului Vaslui în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Printre aceste 
terenuri și clădiri se regăsește și Spitalul nr. 2 (spitalul vechi) situat pe strada 
Ghelerter, nr. 2, Vaslui.  

Prin adresa cu nr. 15057/07.07.2021, Spitalul Județean de Urgență Vaslui aduce  la 
cunoștință faptul că o suprafață de teren aferentă imobilului mai sus menționat,  
identificat prin CF 74715 UAT Vaslui, este solicitată de către Biserica „Vestea Bună” 
pentru a o putea utiliza ca parcare auto pentru cei aproximativ 300 de enoriași.  

În vederea demarării unei proceduri de licitație publică, conform legislației în 
vigoare, a fost, de asemenea, stabilită exact suprafața de teren care intenționează a fi 
scoasă la licitație, conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre. 

Totodată, trebuie menționat faptul că prețul minim de pornire al licitației a fost 
stabilit printr-un raport de evaluare, întocmit de către un evaluator autorizat ANEVAR, 
la solicitarea administratorului terenului. De asemenea, ulterior aprobării prezentului 
proiect de hotărâre, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, în calitate de administrator, 
va demara, în condițiile legii, procedura de licitație și va semna contractul de 
închiriere cu ofertantul declarat câștigător. 

Trebuie precizat faptul că prin închirierea acestei suprafețe de teren se vor 
suplimenta veniturile bugetului local al județului Vaslui. Totodată, procedura de 
licitație în vederea închirierii se va desfășura conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 

 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 

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



 
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, Spitalului Județean de Urgență Vaslui și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui. Aducerea la îndeplinire 
revine Spitalului Județean de Urgență 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 aprobarea închirierii, prin licitație 
publică, a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al Județului Vaslui și în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență 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 

 

 

http://www.cjvs.eu/


 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.13151/14.09.2021 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei 

suprafețe de teren aflată în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea  
Spitalului Județean de Urgență 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 aprobarea închirierii, prin licitație 
publică, a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al Județului Vaslui și în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui și a constatat următoarele: 

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind 
administrarea domeniului public al județului/aprobarea închirierii unui teren aflat în 
domeniul public al Județului Vaslui; 

b)Impactul financiar asupra bugetului : închirierea terenului va genera venituri 
suplimentare la bugetul local; 

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 aprobarea închirierii, prin licitație 
publică, a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al Județului Vaslui și în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui  în plenul consiliului județean. 
     
 

Director executiv, 
 

Țuțuianu Mircea 
 

 






