
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 2548/18.02.2021 
 
 
 

PROIECT DE HOTǍRÂRE  nr. _____ 
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al Judeţului Vaslui  
  

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 2548 din 18.02.2021 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 
 -  raportul de specialitate nr. 2566 din 18.02.2021 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; 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. 286 alin.(3) și art. 287 lit.b)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 24/1999, 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. – (1) Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Vaslui, 

însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 24/1999, cu modificările și completările 
ulterioare, atestat prin H.G. nr. 1361/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică, după cum urmează: 

a) SECȚIUNEA I - LITERA A – DRUMURI JUDEȚENE: 
- la poziția nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.466.468,52 lei”; 
b) SECȚIUNEA I – BUNURI IMOBILE, CAP B – TERENURI ȘI CLĂDIRI 
- la poziția nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.857.223,00 lei”; 
- la poziția nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.335.308,00 lei”; 
- la poziția nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Îngrijire și 
Asistență Bârlad”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.803.049,75 lei”; 



- la poziția nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: Complexul de Servicii 
Comunitare „Neculai Roșca Codreanu” Bârlad, coloana 5 va avea următorul cuprins: 
„5.113.495,27 lei”; 
- la poziția nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.158.452,88 lei”; 
- la poziția nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.121.118,73 lei”; 
- la poziția nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.130.847,17 lei”; 
- la poziția nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.480.602,52 lei”; 
- la poziția nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „874.333,03 lei”; 
- la poziția nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: „116.936,69 lei”; 
- la poziția nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.319.830,48 lei”; 
- la poziția nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.923.077,00 lei”; 
- la poziția nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.473.378,77 lei”; 
- la poziția nr. 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.312.711,00 lei”; 
- la poziția nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „714.993,74 lei”; 
- la poziția nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.832.439,38 lei”; 
- la poziția nr. 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „878.759,31 lei”; 
- la poziția nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „396.407,43 lei”; 
- la poziția nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață teren aferent 
– 1.200,00 mp; Constructii: - nr. corpuri = 1; - suprafața construită: 576,40 mp; Adresa 
– str. Vasile Pârvan, nr. 4, municipiul Bârlad”, coloana 5 va avea următorul cuprins: 
„1.453.402,14 lei”; 
- la poziția nr. 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „507.175,90 lei”; 
- la poziția nr. 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.666.583,08 lei”; 
- la poziția nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață teren: 3800 
m.p (împrejmuit); Construcții: - C1 (pavilion central + bloc alimentar + centrală 
termică): Sc sol=494 m.p; Sc desf=494 m.p (1 nivel); - C2 (bazin): Sc sol=15 m.p; Sc 
desf=15 m.p; - C3 (foișor): Sc sol=32 m.p; Sc desf=32 m.p (1 nivel); C4 (Anexă): Sc sol= 
18 m.p; Sc desf= 18 m.p. (1 nivel); Nr. CF 75137 UAT Fălciu”, coloana 5 va avea 
următorul cuprins: „258.648,42 lei”; 
- la poziția nr. 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: „340.211,25 lei”; 
- la poziția nr. 74, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.687.304,75 lei”; 
- la poziția nr. 76, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.657.565,08 lei”; 
- la poziția nr. 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.483.225,36 lei”; 
- la poziția nr. 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.515.317,95 lei”; 
- la poziția nr. 88, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.006,55 lei”; 
- la poziția nr. 89, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.082,50 lei”; 
- la poziția nr. 90, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.701,37 lei”; 
- la poziția nr. 91, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.001,22 lei”; 
- la poziția nr. 92, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.274,07 lei”. 
(2) Valoarile de inventar ale bunurilor declarate de interes public județean și 

înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, se 
modifică, după cum urmează:  

- poziția nr. 10 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.133/2014 
va avea următoarea valoare de inventar: „5.965,77 lei”; 



- poziția nr. 11 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.133/2014 
va avea următoarea valoare de inventar: „1.026.340,68 lei”; 
- poziția nr. 93 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „1.175.177,00 lei”; 
- poziția nr. 21 din anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.133/2014 
va avea următoarea valoare de inventar: „51.705,38 lei”; 
- poziția nr. 95 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „249.490 lei”; 
- poziția nr. 96 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „267.680 lei”; 
- poziția nr. 97 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „297.700 lei”; 
- poziția nr. 98 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „275.400 lei”; 
- poziția nr. 99 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „241.910 lei”; 
- poziția nr. 100 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „3.869.518,36 lei”;  
- poziția nr. 1 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.102/2016 
va avea următoarea valoare de inventar: „38.189 lei”; 
- poziția nr. 1 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.14/2019 
va avea următoarea valoare de inventar: „301.260 lei”. 
Art.2. – 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.3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Direcţiei 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui și se va publica 
pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
Vaslui, ______________ 2021 

                     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 absolute. 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 2548 din 18.02.2021          
          
                  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, a fost atestat domeniul public al județului Vaslui. De la data însușirii 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vaslui s-au înregistrat 
mai multe modificări și completări prin adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Județean 
Vaslui. Aceste schimbări survin în momentul în care trebuie clarificată situația juridică a 
unor bunuri, trebuie actualizate elementele de identificare a unor imobile, ca urmare a 
intabulării și înscrierii în cartea funciară, ori sunt actualizate valorile de inventar ale 
bunurilor respective. 

Prin acest proiect de hotărâre, în urma procedurilor de reevaluare a imobilelor 
aflate în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean 
Vaslui sau a altor instituții, precum și în urma unor recepții a investițiilor derulate, se vor 
actualiza valorile de inventar ale bunurilor respective. 

Astfel, la secțiunea drumuri județene, în baza procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 12938/2019, a fost recepționat obiectivul de investiție 
„Reabilitare și modernizare DH 245B: Gherghești (245A) – Corodești – Chetrosu – Draxeni – 
Rugăria – Ivănești (DN2F), Gherghești km. 0+000-2+000 (L=2,000 km), județul Vaslui”. În 
urma realizării lucrării, pe lângă valoarea de 2.230.289,76 lei, existentă în inventar, se 
adaugă valoarea investiției de 2.236.178,76, majorându-se astfel valoarea de inventar la 
4.466.468,52 lei. 

Asupra imobilelor aflate în domeniul public al județului Vaslui, administrate de 
către Consiliul Județean Vaslui sau de alte instituții subordonate, conform prevederilor 
Ordonanței de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a 
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3471/2008 privind reevaluarea activelor fixe 
din patrimoniul instituțiilor publice, au fost efectuate reevaluări ale bunurilor din 
domeniul public al județului, care se regăsesc evidențiate în proiectul de hotărâre 
anexat. 

Trebuie reținut faptul că, în unele cazuri, reevaluarea unor imobile s-a efectuat 
doar pentru teren și câteva construcții din întreg ansamblul. Astfel, valoarea de inventar 
propusă spre actualizare prin prezentul proiect de hotărâre diferă față de valoarea 
regăsită în documentele aferente reevaluărilor. 

Totodată, în urma elaborării unor acte normative, precum și în urma operațiunilor 
de inventariere efectuate conform prevederilor O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, au 
fost identificate unele imobile la care este necesară modificarea denumirii sau a altor 
elemente de identificare.  

Astfel, s-a intervenit modificarea denumirii imobilului situat la poziția nr. 19 din 
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, modificare survenită în urma adoptării Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 155/2018 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad 
în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.  

O altă modificare de denumire s-a produs și în cazul imobilului situat la poziția nr. 
20 a inventarului privind atestarea domeniului public al Județului Vaslui prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 155/2018, atunci când a fost schimbată denumirea 
Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad în Complexul de Servicii Comunitare 
„Neculai Roșca Codreanu” Bârlad. 

Unele imobile au suferit modificări la elementele de identificare, cum este cazul 
poziției nr. 68, acolo unde se regăseau 2 corpuri atunci când a fost atestat inventarul 
domeniului public al județului Vaslui. Ulterior, unul dintre corpuri a fost trecut în 
domeniul privat, prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 171/2009 privind trecerea 
din domeniul public în domeniul privat al județului Vaslui a unui număr de 39 de locuințe 
sociale situate în imobilul din municipiul Bârlad, str. V. Pârvan, nr. 4, aflate în 
administrarea Consiliului Județean Vaslui și schimbarea destinației acestora în locuințe de 
serviciu. În urma adoptării acestui act administrativ nu au fost făcute modificările 
aferente poziției nr. 68 din inventar. 

O altă modificare a elementelor de identificare vizează imobilul aflat la poziția nr. 
72, „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru copii Fălciu”, acolo unde, prin 
Hotărârile Consiliului Județean Vaslui nr. 19/2018, respectiv nr.55/2018, a fost aprobată 
dezmembrarea imobilului, iar o parte din acesta a fost transferat în domeniul public al 
comunei Fălciu. Astfel, elementele de identificare ale imobilului rezultat în urma 
dezmembrării, având numărul de carte funciară 75137 UAT Fălciu și care a rămas în 
domeniul public al Județului Vaslui, sunt actualizate conform extrasului de carte 
funciară. Totodată, este actualizată și valoarea de inventar. 
II. Impactul socio-economic:nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea anexelor 
aferente Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:  
solicitare documente către instituțiile subordonate. 
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 Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui 
şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui 
în vederea ducerii la îndeplinire. Acesta va fi publicat pe site-ul instituției și în 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 modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui. 
 Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
forma elaborată cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean. 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 2566/18.02.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

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 
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 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Judeţului Vaslui și a constatat următoarele: 
 
a)Domeniul reglementat: administrație publică locală, administrarea domeniului public 
și privat 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, ale Ordonanței de 
Guvern nr. 81/2003, actualizată, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituțiilor publice și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 
3471/2008 privind reevaluarea activelor fixe din patrimoniul instituțiilor publice 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui în plenul Consiliului Județean Vaslui. 
     
 

 
Director executiv, 

 
Țuțuianu Mircea 












































































