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HOTĂRÂREA  nr. 122 /2020 
privind aprobarea alipirii și dezlipirii  unor imobile ce aparțin  

domeniului public al Județului Vaslui 
 

 
Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr.11731 din 04.08.2020 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 
 - raportul de specialitate nr. 11740 din 04.08.2020 al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate al consiliului județean: Comisia juridică și disciplină, 
administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia de dezvoltare urbanistică și 
amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului public și 
privat de interes județean; 

în conformitate cu prevederile: 
 - art. 879 alin. (1) și (2) și ale art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin.(1) lit. c) 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. – (1) Se aprobă dezlipirea imobilului identificat prin numărul cadastral 83257, cu 
suprafața măsurată de 1685 mp, ce aparține domeniului public al Județului Vaslui. 

(2) – Prin dezlipirea imobilului menționat la alin. (1) vor rezulta două imobile, după cum 
urmează: 

a) teren în suprafață de 895 mp situat pe strada General Ion Rășcanu, municipiul Vaslui; 
b) teren în suprafață de 790 mp situat pe strada General Ion Rășcanu, municipiul Vaslui. 
Art.2. – (1) Se aprobă dezlipirea imobilului identificat prin numărul cadastral 83258, cu 

suprafața măsurată de 1905 mp, ce aparține domeniului public al Județului Vaslui. 
(2) – Prin dezlipirea imobilului menționat la alin. (1) vor rezulta patru imobile, după cum 

urmează: 
a) teren în suprafață de 518 mp situat pe Aleea Hulubăț, municipiul Vaslui; 
b) teren în suprafață de 122 mp situat pe Aleea Hulubăț, municipiul Vaslui; 
c) teren în suprafață de 1210 mp situat pe Aleea Hulubăț, municipiul Vaslui; 
d) teren în suprafață de 55 mp situat pe Aleea Hulubăț, municipiul Vaslui. 
Art.3. – (1) Se aprobă alipirea a două unități individuale ce aparțin domeniului public al 

Județului Vaslui, identificate după cum urmează: 



a) 80103-C1-U2, având suprafața construită de 180 mp, situată pe Aleea Hulubăț, 
municipiul Vaslui; 

b) 80103-C1-U4, având suprafața construită de 135 mp, situată pe Aleea Hulubăț, 
municipiul Vaslui. 

(2) Prin alipirea imobilelor menționate la alin. (1) se va forma o singură unitate individuală 
în suprafață totală construită de 315 mp, situată în municipiul Vaslui, pe Aleea Hulubăț. 
      Art.4. – Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui ca, prin aparatul de 
specialitate al consiliului județean, să întreprindă demersurile necesare în vederea realizării 
dezlipirii, alipirii, intabulării și înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor prevăzute la 
articolele 1, 2 și 3. 
      Art.5. – Direcția Economică va efectua demersurile necesare actualizării inventarului 
domeniului public al județului, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001, cu 
modificările și completările ulterioare. 
      Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică 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. 
 

Vaslui, 06 august 2020 
   
 
 
            PREŞEDINTE,                 
           Dumitru Buzatu        
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