
 R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 33/2020 
privind aprobarea închirierii unui spatiu aflat în domeniul public al Județului Vaslui și 

în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești 
            

 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare  nr. 2400 din 17.02.2020  al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
 - adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești nr. 401/23.01.2020; 
 - Raportul de evaluare nr. 2685/21.01.2020, întocmit de S.C. TRUSTEVAL S.R.L. 

Iași, la solicitarea Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 115/2007 privind transmiterea 

imobilului – teren si clãdiri, proprietate publicã a judetului Vaslui, din administrarea 
Consiliului judetean Vaslui în administrarea Centrului de asistentã medico – socialã 
Bãcesti; 

- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui nr. 2401 din 17.02.2020; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană; Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia 
mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean; 

în conformitate cu prevederile: art. 108 lit.c), art.173 alin (1) lit. c) și alin (4) 
lit. a), art. 297 alin.(1) lit.c) și ale art.332-348 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 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață 
de 16,75 mp, având o valoare de inventar de 32.010,92 lei, cu destinația de magazin 
alimentar, din cadrul imobilului cu număr cadastral 70274, aflat în domeniul public al 
Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești, 
identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se însușește Raportul de evaluare înregistrat sub nr.2685/21.01.2020, 
întocmit de către S.C.TRUSTEVAL S.R.L. Iași, prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - (1) Durata închirierii este de 4 ani cu posibilitatea de prelungire, în 
condițiile legii. 

(2) – Nivelul minim al chiriei, care reprezintă și prețul de pornire a licitației, 
este de 3,72 euro/mp/lună. 



(3) - Chiria încasată se virează la bugetul local al județului Vaslui. 
Art.4. – Se împuternicește titularul dreptului de administrare să elaboreze 

documentația de atribuire, să organizeze procedura de licitație în conformitate cu art. 334 
– 348 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, și să încheie, prin reprezentantul legal al acestuia, contractul de închiriere. 

Art.5. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Centrului 
de Asistență Medico – Socială Băcești. 

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești, precum și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

 
                                                                                   Vaslui, 20 februarie 2020 

 
       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 

               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                 Diana-Elena Ursulescu  
 

 



Anexa nr. 1 
la Hotărârea nr. 33 / 20 februarie 2020





Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 33/20 februarie 2020




























































