
R  O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.143/2006 
privind aprobarea preţului de vânzare a terenului care depăşeşte suprafaţa de 250mp., situat în 

municipiul Vaslui, str. M. Kogălniceanu, nr.35 în care funcţionează Policlinica stomatologică 
din municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului 

judeţean Vaslui 
 
 având în vedere procesul verbal al comisiei de vânzare a spaţiilor medicale încheiat la data de 
05.09.2006;  
 având în vedere raportul de evaluare întocmit în cursul lunii noiembrie 2006 de către un 
evaluator autorizat; 

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.73/2004 privind trecerea 
unor clădiri din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vaslui; 

având în vedere dispoziţiile art.14., fraza finală, din O.U.G. nr. 110/2005 privind vânzarea 
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, cu destinaţia de 
cabinete medicale, precum şi a  spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.236/2006;  

în temeiul dispoziţiilor art.104 alin.(1), lit.g) şi  art.109 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 preţul de vânzare a terenului, în suprafaţă de 220,78 mp.  în care 
funcţionează Policlinica stomatologică din municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vaslui şi 
administrarea Consiliului judeţean Vaslui, la valoarea de 59,498 euro/mp., reprezentând preţul pieţei 
din luna noiembrie 2006 stabilit prin raportul de evaluare de către un evaluator autorizat.  
 Art.2.-Echivalentul în lei a unui euro este cel de la data efectuării plăţii. 
 Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineză Comisia de vânzare a 
spaţiilor medicale, constituită în acest sens prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui 
nr.218/01.11.2005. 

                                      Vaslui, 7 decembrie 2006
        

P R E Ş E D I N T E,              Corneliu Bichineţ                      Contrasemnează: 
                                                 Secretarul judeţului Vaslui 

                                  Gheorghe Stoica 
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