
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.144/2006 
privind  închirierea imobilului, cu destinaţia „Baza de producţie” din municipiul Huşi, aflat în 

proprietatea privată  a judeţului Vaslui şi în  administrarea Consiliului judeţean Vaslui 
 
 având în vedere faptul că  imobilul situat în municipiul  Huşi nu mai este necesar scopului 
pentru care a fost achiziţionat; 
 având în vedere dispoziţiile art.8 alin.1 şi art.14 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 OT Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. - Se aprobă închirierea imobilului, cu destinaţia ”Baza de producţie” din municipiul 
Huşi, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în proprietatea 
privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui. 
 Art.2. - Imobilul prevăzut la art.1, se închiriază prin licitaţie publică cu strigare, organizată 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 
 Art.3. - Tariful de pornire pentru închiriere prin licitaţie publică cu strigare este de 0,32 lei 
RON/mp./lună. 
 Art.4. - Se mandatează preşedintele Consiliului judeţean Vaslui pentru a numi prin dispoziţie 
comisia de licitaţie formată din minim 3 persoane şi a încheia contractul de închiriere cu câştigătorul 
licitaţiei publice. 
 Art.5. - Suma încasată din închirierea imobilului prevăzut la art. 1 se face venit la bugetul 
propriu al judeţului.           
                                                                                          Vaslui, 7 decembrie 2006  
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                      Contrasemnează: 
                            Secretarul judeţului Vaslui 
                          Gheorghe Stoica 

             
        



 ANEXA  
         la Hotărârea nr.144/2006  

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului, cu destinaţia „Baza de producţie” din municipiul Huşi, aflat în proprietatea privată a 
judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în vederea închirierii prin licitaţie 
publică   
 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică la 
care se află în 
proprietate imobilul 

 Persoana juridică la 
care se află în 
administrare imobilul 

Caracteristici tehnice ale 
imobilului 

Municipiul 
Huşi  

Judeţul Vaslui 
  

 Consiliul judeţean 
Vaslui 

- Suprf.const. - 1153,26 m.p. 
- Număr constr. - 8 
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