
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA Nr.14/2006 
privind transmiterea unor spaţii din incinta unui imobil aflat în proprietatea publică a judeţului din 

administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Agenţiei Naţionale Antidrog, ca sediu 
pentru Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui 

 
având în vedere adresa Agenţiei Naţionale Antidrog nr.1567042 din 08.12.2005; 
având în vedere prevederile 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.(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 transmiterea unor spaţii din incinta unui imobil aflat în proprietatea publică a 

judeţului identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea 
Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Agenţiei Naţionale Antidrog, ca sediu pentru Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui. 

Art.2. – Predarea – preluarea spaţiului prevăzut în anexă se va face pe bază de protocol între 
părţile interesate. 

Vaslui, 28 februarie 2006 
 

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

    
                                                              
Contrasemnează: 

                                                                                                            Secretar general al judeţului Vaslui, 
                                                                                                                    Gheorghe Stoica 

                                                                           



                                                                                                                                                                                                            Anexa  
                           la Hotărârea nr.14/2006   

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 

ale spaţiilor din incinta imobilului proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr.25, care se 
transmit din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Agenţiei Naţionale Antidrog, ca sediu pentru Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui 
 
 

 
 

Adresa unde este situat 
imobilul 

 
 

Persoana juridică de la 
care se transmite 

Persoana juridică la care se 
transmite Caracteristici tehnice 

Municipiul Vaslui, str. 
Mihail Kogălniceanu, 

nr.25 
Consiliul judeţean Vaslui 

Agenţia Naţională Antidrog 
- Centrul de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog Vaslui 

1.parter 
2.Suprafaţa utilă =14.85 m.p. 
3.Supr.constr.= 21,05m.p. 
4.nr.camere = 2 
5.Supr.folosinţă comună=10,85m.p. 
 

 


