
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.146/2006 
privind aprobarea închirierii unui spaţiu situat în municipiul Vaslui, str. Ghelerter, nr.1 aflat în 

proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în folosinţa Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui 
 
 având în vedere adresa nr. 11070 din 17.11.2006 a Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui, prin 
care solicită închirierea unui spaţiu de 30 mp  amplasat în incinta Pavilionului III din Spitalul nr.2; 
 având în vedere dispoziţiile   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 O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. - Se aprobă închirierea, în condiţiile legii, a unui spaţiu situat în municipiul Vaslui, str. 
Ghelerter, nr.1, aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în folosinţa Spitalului judeţean de 
Urgenţă Vaslui. 
 Art.2. - Spaţiul prevăzut la art.1, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, se închiriază în vederea amenajării unui chioşc pentru desfacerea produselor 
alimentare şi industriale pentru bolnavi. 
 Art.3. - Tariful de pornire pentru închiriere prin licitaţie publică este de 3 euro/mp./lună.  
 Art.4. - O cotă – parte de 30% din suma încasată din închiriere 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 
 



 
                               ANEXĂ 

         la Hotărârea nr.146/2006 
 

    
DATELE DE IDENTIFICARE 

a spaţiului  ce urmează a fi închiriat pentru amplasarea unui chioşc cu produse alimentare şi 
industriale 

 
Nr.  
crt. 

Locul unde este situat spaţiu Persoana juridică 
la care se află în 
proprietate spaţiul 

Persoana juridică 
la care se află în 
folosinţă gratuită 

Caracteristicile tehnice ale 
spaţiului 

1 str. Ghelerter, nr.1 municipiul 
Vaslui- în incinta Pavilionului III 
de la Spitalul nr.2 

Judeţul Vaslui Spitalul judeţean 
de Urgenţă Vaslui 

Supraf. constr.- 30 mp. 
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