
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.476/11.01.2023 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.12 
privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Bârlad 

în domeniul public al Județului Vaslui  
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr.476 din 11.01.2023 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 
 - raportul de specialitate nr.477 din 11.01.2023 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.f), 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 modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1. – Se aprobă solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului 
Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.  – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui consiliului 
județean și Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 
      Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Consiliului Local al 
Municipiului Bârlad, președintelui consiliului județean, Direcţiei Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe pagina 
de internet www.cjvs.eu – secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 
 

Vaslui, ______________ 2023 
     
                         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. ____/2023 

 
Datele de identificare 

ale imobilului pentru care se solicită trecerea din domeniul public al Municipiului Bârlad   
în domeniul public al Județului Vaslui  

 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
imobil 

Locul unde este 
situat imobilul Elemente de identificare 

Valoarea de 
inventar 

-lei- 

1 Bloc G1, 
corp B 

Municipiul 
Bârlad, Str. 

Vasile Pârvan, 
Nr. 4, județul 

Vaslui 

Suprafață teren: 450 mp 
Construcții: 
C1 – Sc = 329 mp 
Su = 988,28 mp 
Nr. CF: 75126 UAT Bârlad 
 
Parter: 
Camerele 91-101; 103-108; 
Suprafață totală – 185,90 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
 
Etaj 1: 
Camerele 109-110; 112-117; 120-122; 
124-126; 
Suprafață totală – 152,90 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
Balcon – 1,05 mp; 
 
Etaj 2: 
Camerele 127-131; 133-140; 142-144; 
Suprafață totală – 175 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
Balcon – 1,05 mp; 
 
Etaj 3: 
Camerele 145-161; 
Suprafață totală – 185,90 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
Balcon – 1,05 mp; 
 
Etaj 4: 
Camerele 163-167; 169-180; 
Suprafață totală – 185,90 mp; 
Grupuri sanitare – 19,25 mp; 
Hol + casa scării – 30,53 mp; 
Holuri – 34,94 mp; 
Balcon – 1,05 mp; 

348.192,00 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.476/11.01.2023          
     
                       

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din 
domeniul public al Municipiului Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 

UAT Județul Vaslui deține în proprietate privată un bloc cu 39 de locuințe sociale, 
așa cum a fost aprobată destinația lor prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
171/2009, situat în strada Vasile Pârvan nr. 4, municipiul Bârlad. 

Având în vedere faptul că mai multe instituții subordonate Consiliului Județean 
Vaslui, precum Muzeul Vasile Pârvan, unele centre ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui sau Teatrul Victor Ion Popa Bârlad își desfășoară 
activitatea pe raza municipiului Bârlad, am primit de-a lungul anilor solicitări din partea 
tuturor acestor instituții pentru transmiterea în administrare a acestor imobile în vederea 
închirierii pentru personalul propriu. 

Deși am dat curs solicitărilor lor și au primit în administrare aceste locuințe, unele 
instituții, precum Muzeul Vasile Pârvan și Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui au solicitat anul trecut, prin adresele cu nr. 9687/21.06.2022, 
respectiv nr. 18017/23.11.2022, alocarea unor noi locuințe de serviciu. De exemplu, 
DGASPC Vaslui ne informează că la nivelul instituției există peste 50 de cereri de alocare 
a unei astfel de locuințe. 

A fost astfel identificat, în vecinătatea imobilului pe care îl avem deja în 
proprietate, un alt bloc de locuințe sociale (G1, corp B), aflat în proprietatea publică a 
municipiului Bârlad. Menționăm că imobilul se află într-o stare de degradare destul de 
avansată, iar UAT Municipiul Bârlad nu dispune de fondurile necesare efectuării unor 
reparații capitale în vederea utilizării acestuia și asigurării unor condiții optime de trai. 

Totodată, acest bloc se află la câțiva metri de Casa Sturdza, imobil aflat pe Lista 
Monumentelor Istorice și a cărui reabilitare a fost finalizată anul trecut. Starea precară 
în care se află blocul, precum și aspectul degradant al acestuia, pune în pericol și 
minimalizează importanța imobilului abia recondiționat și introdus în circuitul turistic 
cultural județean.  

Este, de asemenea, important de menționat faptul că, în incinta blocului în cauză, 
există un număr de 9 camere, din totalul de 90, care se află în proprietatea altor 
persoane. Astfel, solicitarea de trecere în domeniul public al județului se face doar 
pentru restul de 81 de unități individuale aflate în proprietatea UAT Municipiul Bârlad, 
așa cum se poate observa în releveele atașate prezentului proiect de hotărâre. 

Întrucât instituțiile care au solicitat alocarea altor locuințe furnizează servicii de 
interes public județean, este de la sine înțeles faptul că și imobilul solicitat, care va 
deservi ca și bloc de locuințe de serviciu, este de interes și de uz județean. 

Menționăm că prin inițierea proiectului de hotărâre se parcurge una dintre etapele 
prevăzute de Codul administrativ pentru preluarea imobilului în proprietatea publică a 
județului, așa cum se prevede în art.294 alin.(3).  



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 Bârlad. 

  Totodată, după adoptare, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu – 
secțiunea ”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 solicitării trecerii unui 
imobil din domeniul public al Municipiului Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui. 

Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, 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.477/11.01.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din 

domeniul public al Municipiului Bârlad 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 aprobarea solicitării trecerii unui imobil 
din domeniul public al Municipiului Bârlad 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 Municipiului Bârlad 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. 

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

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din 
domeniul public al Municipiului Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui în plenul 
consiliului județean. 
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 


