
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA  Nr.48/2006 
privind aprobarea diminuării preţului de pornire pentru vânzarea prin licitaţie publică a 

imobilului „Baza de producţie” din municipiul Huşi 
 
 având în vedere că vânzarea imobilului „Baza de producţie „din municipiul Huşi, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 101/22.12.2005 nu s-a realizat datorită neprezentării la 
licitaţie a minimum doi ofertanţi, prima fiind organizată la data de 18.04.2006 şi reluată la data de 
09.05.2006; 
 având în vedere că preţul de pornire la prima licitaţie a fost de 211600lei RON, stabilit prin anexa nr. 2, 
poziţia 3,  la Hotărârea nr. 101/2005; 
 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 diminuarea cu 20% a preţului iniţial de pornire stabilit prin anexa nr.2, 
poziţia 3, la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 101/2005 pentru vânzarea prin licitaţie publică 
deschisă a imobilului „Baza de producţie” din municipiul Huşi. 
 Art. 2. Preţul de pornire pentru cea de a doua licitaţie va fi de 169120 lei RON. 
 Art. 3. Se aprobă diminuarea cu 40% a preţului iniţial de pornire stabilit prin anexa nr.2, 
poziţia 3, la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 101/2005 in cazul în care nici la cea dea doua 
licitaţie organizată nu se prezintă cel puţin doi ofertanţi şi nu se oferă cel puţin  preţul de pornire 
prevăzut la art. 2 din prezenta hotărîre. 
 Art. 4. Preţul de pornire pentru cea de a treia licitaţie va fi de 126840 lei RON. 
 Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia tehnică a 
Consiliului judeţean Vaslui. 

          Vaslui, 30 mai 2006  
 

P R E Ş E D I NT E, 
Corneliu Bichineţ 

 
               Contrasemnează: 
              Secretar general al judeţului Vaslui 
                Gheorghe Stoica  
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