
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.145/2006 
privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui din domeniul 

public al judeţului în domeniul privat al judeţului Vaslui, în vederea vânzării acestora prin 
licitaţie publică deschisă 

 
 având în vedere că imobilele – construcţiile şi terenurile aferente din localităţile: sat Bumbăta, 
com. Vetrişoaia, sat Stănileşti, com. Stănileşti şi sat Vetrişoaia, com. Vetrişoaia, nu mai sunt necesare 
scopului pentru care au fost transmise; 
 având în vedere rapoartele de evaluare întocmite în luna iulie 2006 de către un evaluator 
autorizat; 
 având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (2) 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. b) şi ale art. 109 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 trecerea imobilelor din localităţile: sat. Bumbăta, com. Vetrişoaia; sat. 
Stănileşti, com. Stănileşti şi sat. Vetrişoaia, com. Vetrişoaia şi identificate prin anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, din domeniul 
public al judeţului în domeniul privat al judeţului Vaslui. 
 Art.2.  - Se aprobă valorificarea imobilelor  -clădiri şi terenuri aferente- prevăzute la art.1. prin 
vânzare prin licitaţie publică deschisă , organizată în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute 
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , 
a contractelor de concesionare de lucrări publice şi a contractelor de concesionare de servicii, aprobată 
cu modificări şi completări de Legea nr. 337/ 17.08.2006.  
 Art.3. - (1) Se aprobă preţurile de vânzare ale imobilelor prevăzute la art. 1. stabilite prin 
rapoartele de evaluare întocmite în luna iulie 2006 de către un evaluator autorizat, la care se adaugă 
contravaloarea evaluării şi care  vor constitui preţurile de pornire a licitaţiei. 
    (2.) Preţurile adjudecate prin licitaţia publică deschisă şi care nu vor fi mai mici decât 
cele stabilite potrivit alin. (1) se vor achita integral la data încheierii contractelor de vânzare – 
cumpărare. 
 Art.4.  - Cheltuielile necesare pentru perfectarea vânzării se vor suporta de către cumpărător. 
 Art.5. - Sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se fac venit la 
bugetul local al judeţului Vaslui. 
 Art.6. - Se mandatează preşedintele Consiliului judeţean Vaslui să constituie comisia de 
evaluare şi să încheie, în condiţiile legii, contractele de vânzare – cumpărare. 
 Art.7. - Predarea –primirea  imobilelor se face pe bază de proces verbal, încheiat între 
reprezentanţii Consiliului judeţean Vaslui şi cumpărători, în termen de 10 zile de la data încheierii 
contractelor de vânzare – cumpărare.  
                        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.145/2006 

 
         DATELE DE IDENTIFICARE  
a imobilelor, foste unităţi de grăniceri care trec din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vaslui, în 
vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă 
 
Nr.  
crt. 

Locul unde sunt  
situate 
imobilele 

Persoana  
juridică care  
deţine imobilul 

Codul de 
clasificare din 
inv. bunurilor 
aflate în  
administrarea 
Consiliului jud. 

Caracteristicile tehnice ale imobilului 

0                       1           2          3                  4 
1 sat. Bumbăta, 

Com. Vetrişoaia 
locuinţe de servici 

judeţul Vaslui 
Consiliul judeţean 

 -Supraf. constr.-252,71 mp., compusă 
din 3 construcţii 
-Valoarea de circulaţie rezultată din 
raportul de evaluare pentru supraf. 
constr. - 50.545 lei RON 
-Valoarea de circulaţie rezultată din 
raportul de evaluate pentru 
împrejmuire gard - 2.499 lei RON 
-Suprafaţă teren - 2.251,63mp. 
-Valoarea de circulaţie rezultată din 
raportul de evaluare pentru teren -
4.075 lei RON 
-Contravaloarea evaluării - 952 lei 
RON 
-Valoare totală - 58.071 lei RON 

2 sat Stănileşti, 
com. Stănileşti 

Judeţul Vaslui 
Consiliul judeţean 

 -Supraf constr. - 444,09 mp.,compusă 
din 6 construcţii 
-Val.de circ. rezultată din rap. eval. 
pentru supraf constr. - 85.926 lei RON 
-Val. de circ. rez. din raport. eval. 
pentru împrejmuire gard - 6.435 lei 
RON 
-Supraf. teren - 5.151,85 mp. 
-Val. de circ. rez. din rap. de eval. 
pentru teren - 9.891 lei RON 
-Contravaloarea  evaluării - 1.309 lei 
RON 
-Valoarea totală - 103.561 lei RON 

3 sat. Vetrişoaia, 
com. Vetrişoaia 

judeţul Vaslui 
Consiliul judeţean 

 Supraf. constr. - 743,47 mp.compusă 
din 9 construcţii 
-Valoare de circ. rez. din rap. eval. 
pentru supraf. constr.. - 110.835 lei 
RON 
-Val. de circ. rez. din rap. eval. pentru 
împrejm. gard - 6.023 lei RON 
-Supraf. teren - 7671,01mp. 
-Val. de circ. rez. din rap. eval. pentru 
teren - 13.878 lei RON 
-Contravaloare evaluare - 1.309 lei 
RON 
Valoare totală - 132.045 lei RON 



 
 


	Corneliu Bichineţ 

