
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
     H O T Ă R Â R E A Nr.123/2006  

privind transmiterea spaţiilor din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Hagi Chiriac nr.2, 
proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în 

administrarea Bibliotecii judeţene „N. Milescu Spătarul” Vaslui 
 
 având în vedere adresa nr. 355/07.11.2006 a Bibliotecii judeţene N. Milescu Spătarul Vaslui, 
prin care solicită transmiterea în administrare a unor spaţii proprietate publică a judeţului Vaslui şi în 
administrarea Consiliului judeţean Vaslui   
 având în vedere dispoziţiile art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul dispoziţiilor art. 104, alin. (4), lit. a), art. 109, alin. (1) şi art. 125, alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. - Se aprobă transmiterea spaţiilor din imobilul situat în municipiul Vaslui str. Hagi 
Chiriac, nr. 2, proprietate publică a judeţului Vaslui, identificat potrivit anexei care face parte integrată 
din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Bibliotecii 
judeţene „N. Milescu Spătarul” Vaslui. 
 Art.2. - Predarea – preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 
între părţile interesate în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri. 
                    

   Vaslui, 23 noiembrie 2006  
 
     P R E Ş E D I N T E,  
       Corneliu Bichineţ 
            Contrasemnează: 
                  Secretar al judeţului Vaslui 
            Gheorghe Stoica 
 

      



ANEXĂ 
         la Hotărârea nr.123/2006 

 
    DATELE DE IDENTIFICARE 
a spaţiilor din incinta unui imobil, proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Vaslui 
str. Hagi Chiriac, nr.2, care trec în administrarea Bibliotecii  judeţene”N.Milescu Spătarul”Vaslui 
 
Nr. 
crt. 

Adresa spaţiilor care 
se transmit 

Pers. juridică 
de la care se 
transmit 

Persoana juridică 
la care se 
transmit 

Caracteristici tehnice 

1 Municipiul Vaslui, 
str. Hagi Chiriac , 
nr.2  

Consiliul 
judeţean 
Vaslui 

Biblioteca 
judeţeană „N. 
Milescu 
Spătarul” Vaslui 

1.subsol-2 depozite şi o terasă cu 
-288,18mp supraf. constr.- 
-244,97mp supraf. utilă 
2.parter-4terase,5 holuri,5 săli lectură,3 
spălătoare,1wc, 2 depozite,1 casa scării, 1 
vestiar; supraf.constr.-775,24mp, supraf. 
utilă-538,24mp 
3.etaj II-6 birouri,1 terasă, 1 casa scării, 5 
săli lectură,1 hol, 1 spălător, 1 wc. 
-supraf.constr.-438,02mp.;supraf. utilă-
365,18mp. 
Total supraf. constr.-1.501,44mp 
Total supraf.utilă-1.148,39mp 
-Supraf. utilă  în folosinţă comună-la 
subsol-un hol de 12,48mp, casa scărilor-
indice19- 177,62mp, casa scării- indice 8-
6,9mp,hol-indice 5 –37,91mp, hol- indice 
14 –5,96mp, hol- indice 25 –33,09mp 
Total supraf. utilă în folos. comună - 
273,96mp. 

 


