
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 3708/10.03.2022 
 
 

PROIECT DE HOTǍRÂRE  nr. 50 
privind retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui imobil aparținând  
domeniului public al Județului Vaslui 

  
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 3708 din 10.03.2022 al președintelui Consiliului 
Județean Vaslui; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui nr. 
11.224 din 09.03.2022, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui 
sub nr. 3673 din 09.03.2022; 
         - raportul de specialitate nr. 3711 din 10.03.2022 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 și 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) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          - art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
          - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 15/2019 privind declararea de interes 
public județean a unui imobil și darea în administrare către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui; 
          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 ĂŞ T E : 

 
Art.1. – Se aprobă retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra imobilului situat în municipiul Huși, 
str. 1 Decembrie, nr. 14, județul Vaslui, proprietate publică a județului Vaslui, având 
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
         Art.2. –  (1) Imobilul menționat la art. 1 rămâne în domeniul public al județului 
Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

(2) Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face în termen de 15 
zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între 
părțile interesate. 

Art.3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, art.2 
din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 15/2019 privind declararea de interes 
public județean a unui imobil și darea în administrare către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui se abrogă. 



          Art.4. - Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 
         Art.5. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia 
pe pagina de internet  http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
 

 
Vaslui, _______________ 2022 

        
            
          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 absolute.                                              

 
 

http://www.cjvs.eu/


Anexă 
la Hotărârea nr. ____/2022 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului pentru care se propune retragerea dreptului de administrare 

 
 

Denumirea 
bunului Elemente de identificare 

Persoana 
juridică de la 

care se 
retrage 

dreptul de 
administrare 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
dreptul de 

administrare 

Valoarea de 
inventar 

-lei- 
 

Clădire  
C1-C6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clădire 
 C5 

Adresa : municipiul Huși, str. 1 
Decembrie, nr. 14, județul Vaslui 
C1 - Suprafață teren = 2786 m.p; 
       Suprafață construită = 690 
m.p; 
C6 - Suprafață teren = 41 m.p; 
       Suprafață construită = 41 
m.p; 
Structura de rezistență A; 
Fundații B; Acoperiș TB; Starea 
construcției F; Dotări edilitare : 
apă curentă, canalizare, sistem 
încălzire, instalație electrică 
Total suprafață teren = 2827 m.p 
 
Adresa : municipiul Huși, str. 1 
Decembrie, nr. 14, județul Vaslui 
Suprafață teren = 153 m.p; 
Suprafață construită = 153 m.p; 
Număr clădiri = 1; Structura de 
rezistență A; Fundații B; 
Acoperiș TB; Starea construcției 
F; Dotări edilitare : apă curentă, 
canalizare, sistem încălzire, 
instalație electrică 

D.G.A.S.P.C. 
Vaslui 

CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

VASLUI 

3.577.971,04 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 3708 din 10.03.2022         
      
                       

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui imobil 
aparținând domeniului public al Județului Vaslui 

  
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

În anul 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
a solicitat identificarea unei noi locații pentru amenajarea și funcționarea unui 
serviciu social care să se adreseze persoanelor vârstnice. În baza acestei solicitări, a 
fost identificat un imobil situat în municipiul Huși, parte a Spitalului Municipal Huși. 
Astfel, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 73/2018 privind 
solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Municipiului Huși în 
domeniul public al Județului Vaslui. 

Ulterior acestui demers, în baza solicitării noastre, Consiliul Local al 
Municipiului Huși a adoptat la rândul său Hotărârea nr. 297/2018 privind transmiterea 
Clădirilor C.1 și C.6 și a terenului aferent (fost pavilion pediatrie, interne și stație 
oxigen) și a clădirii C.5 și terenul aferent  (fost pavilion MRF), aparținând domeniului 
public al municipiului Huși, situat în strada 1 Decembrie nr. 14, în domeniul public al 
județului Vaslui. 

În urma adoptării acestor acte administrative, în conformitate cu legislația în 
vigoare, imobilul a fost declarat de interes public județean prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 15/2019. Totodată, prin aceeași hotărâre, a fost transmis dreptul 
de administrare asupra acestui imobil către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui (DGASPC), în vederea amenajării și funcționării unui serviciu 
social care să se adreseze persoanelor vârstnice. 

Prin adresa nr. 11224 din 09.03.2022, DGASPC Vaslui ne informează că, din 
cauza unor modificări legislative privind licențierea serviciilor sociale, serviciul pentru 
care a fost cerut în administrare inițial imobilul nu va putea fi licențiat în spațiul 
respectiv. Prin aceeași adresă se solicită și retragerea dreptului de administrare pe 
care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui îl are asupra 
acestui imobil. 
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 

Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: art.2 al Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. 15/2019 se abrogă. 
IV. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:  
nu este cazul. 
V. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în  
cauză: nu este cazul. 
VI. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate : 

          După adoptare, hătărârea va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui, precum și Direcției Economice din cadrul 



aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la 
îndeplinire.  

  Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”. 
VII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului de 
administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
asupra unui imobil aparținând domeniului 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. 3711 din 10.03.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui 

imobil aparținând domeniului 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 retragerea dreptului de administrare al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui imobil 
aparținând domeniului public al Județului Vaslui și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală, administrarea 
domeniului public și privat al județului Vaslui, retragerea dreptului de administrare 
asupra unui imobil. 

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. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 
a compartimentului: art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 15/2019 se 
abrogă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea și supunerea 
spre dezbatere a proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui 
imobil aparținând domeniului public al Județului Vaslui în plenul consiliului județean. 
     
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 
 
 




