
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 47/2006 
privind transmiterea unor imobile proprietate publică a judeţului, din administrarea 

Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui 

 
 având în vedere adresa nr.189/18.04.2006 a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui ; 
 având în vedere prevederile art.12 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul art.104 alin.(1) lit. g) ,coroborat cu art 125 alin. (1) precum şi art. 109 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile proprietate publică a judeţului Vaslui, având 
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 
administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui, pentru funcţionarea unor servicii de protecţie a persoanelor cu handicap. 

Art. 2. - Predarea – primirea imobilelor transmise conform art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

         Vaslui, 30 mai 2006 
 
 

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

                  Contrasemnează : 
                           Secretar general al judeţuluiVaslui 
                                      Gheorghe Stoica  



 
ANEXA 

la Hotărârea Nr.47/2006 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a imobilelor proprietate publică a judeţului care se transmit din administrarea 

Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui 

 
Nr. 
crt. 

Adresa  
imobilului care 
se transmite 

Persoana 
juridică de la 
care 
se transmite 

Persoana juridică  
la care se transmite 

Caracteristicile tehnice  
ale imobilului 

1. Localitatea  
Bumbăta, 
Com.Vetrişoaia 
-Cazarma 
Bumbăta 

Consiliul  
judeţean Vaslui 

Dirececţia generală 
de asistenţă socială 
şi protecţia 
copilului 
Vaslui 

- Nr.construcţii – 6 
- Supr.constr. – 534,3 m.p. 
- Supr.desf. – 534,3 m.p. 
- Terenul aferent – 2964 m.p. 
- Valoare de inventar – 
105610,94 lei RON 

2. Localitatea  
Pogăneşti  
Com.Stănileşti 
-Cazarma  
Pogăneşti 

Consiliul  
judeţean Vaslui 

Dirececţia generală 
de asistenţă socială 
şi protecţia 
copilului 
Vaslui 

- Nr.construcţii – 6 
- Supr.constr. – 296,34 m.p. 
- Supr.desf. – 430,03 m.p. 
- Terenul aferent – 6650 m.p. 
- Valoare de inventar – 
107330,06 lei RON 
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