
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTǍRÂREA  nr. 87/2020 
privind retragerea dreptului de administrare al Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” 

Vaslui asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a Județului Vaslui 
  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 8857 din 15.06.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
-  raportul de specialitate nr. 8863 din 15.06.2020 al Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 38/2016 privind darea în 
administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a Județului Vaslui și în 
administrarea Consiliului Județean Vaslui către Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” 
Vaslui; 

în conformitate cu: 
-  art. 869 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. – Se aprobă retragerea dreptului de administrare al Muzeului Județean 

”Ștefan cel Mare” Vaslui asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a Județului 
Vaslui, identificat 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 
30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între 
părțile interesate. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
președintelui consiliului județean prin Direcția Economică din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, președintelui consiliului județean, precum 
și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

 
Vaslui, 25 iunie 2020 

 
       PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 
 

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

 



                                                                                                Anexa  
la Hotărârea nr. 87/2020 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului asupra căruia se retrage dreptul de administrare  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Adresa 
bunului  

Persoana 
juridică 

de la 
care se 

transmite 

Persoana 
juridică 
la care 

se 
transmite 

Caracteristicile tehnice Valoare de inventar 

1. 

Localitatea 
Băcăoani, 
comuna 
Muntenii 
de Jos, 
jud. Vaslui 

Muzeul 
Județean 
”Ștefan 
cel 
Mare” 
Vaslui 

Consiliul 
Județean 
Vaslui 

Nr. Cadastral – 70454: 
- Suprafața măsurată – 
16688 mp, 
- Fântâni arteziene – 2 buc, 
- ”monument ecvestru 
Ștefan cel Mare”, 
 Nr. Cadastral – 70455: 
- curți construcții 141 mp, 
- obelisc memorial. 

     3.643.481,69 lei 

 
 


