
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ǎ R Â R E A  nr. 52/2020 
privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a 

unor construcții aferente imobilului situat în localitatea Ghermănești, județul Vaslui 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 4070 din 18.03.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
-  raportul de specialitate nr. 4071 din 18.03.2020 al Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 51/2020 privind retragerea 

dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui; 

- Hotarârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, cu modificările 
și completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al 
statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al 
judetelor și în administrarea consiliilor județene respective, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

       în conformitate cu: 
- art. 173 alin.(1) lit. c), art. 287 lit. b) și art. 361 alin. (2)-(4)  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale; 

- art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 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 ĂŞ T E : 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Vaslui în 

domeniul privat al acestuia a unor construcții aferente imobilului situat în localitatea 
Ghermănești, județul Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării, 
construcții identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. – Sumele obținute din valorificarea materialelor rezultate în urma 
scoaterii din funcțiune, casării sau demolării se fac venit la bugetul județului. 

Art.3. –  Poziția nr. 125 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 
se modifică în mod corespunzător. 



Art.4. – Președintele consiliului județean și Direcția Economică vor efectua 
demersurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentului act administrativ și 
actualizării inventarului domeniului public al județului. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
președintelui consiliului județean, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului județean. 

 
Vaslui, 20 martie 2020 

 
       PREȘEDINTE, 
                               Dumitru Buzatu 
 
 
 

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



                                                                                                Anexa  
la Hotărârea nr. 52/2020 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ale construcțiilor aferente imobilului situat în localitatea Ghermănești, județul 
Vaslui, propuse pentru trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul 

privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării 
 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

folosință 

Valoarea 
de 

inventar 
(lei) 

Situația 
juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

1. C C3 – Casa 
medicului 

C.F. 70725-C3, UAT Drânceni 
Suprafață = 229 m.p. 

1912-
1985 2.836 

H.G. nr. 
867/2002 
H.C.J. 
Vaslui nr. 
24/1999 

2. C C5 - 
Spălătorie 

C.F. 70725-C5, UAT Drânceni 
Suprafață = 153 m.p. 

1912-
1985 10.419 

3. C 
C6 – 
Magazie 
Carburanți 

C.F. 70725-C6, UAT Drânceni 
Suprafață = 72 m.p. 

1912-
1985 3.473 

4. C C7 – Coteț C.F. 70725-C7, UAT Drânceni 
Suprafață = 48 m.p. 

1912-
1985 289 

5. C 
C8 – 
Atelier 
auto 

C.F. 70725-C8, UAT Drânceni 
Suprafață = 94 m.p. 

1912-
1985 1.158 

6. C C10 - 
Grajd 

C.F. 70725-C10, UAT Drânceni 
Suprafață = 232 m.p. 

1912-
1985 434 

 
 
 

 


