
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.57/2006 
 
privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea 
scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia 

 
 
 având în vedere stadiul avansat de uzură al construcţiei denumită „ Canton drumuri ” Negreşti, 
datorită cărui fapt nu mai poate fi folosită potrivit destinaţiei şi scopului pentru care a fost construită ; 
 având în vedere Hotărârea nr.13/2006 a Consiliului judeţean Vaslui prin care construcţia în 
cauză a fost transmisă în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui care prin adresa nr.400/2006 face cunoscut că urmează ca în locul acesteia să  construiască o 
nouă construcţie prin implementarea proiectului „ Restructurarea CRRN Mălăieşti/Locuinţă protejată 
„ – Vs 57, finanţat prin Programul PHARE/2003/005-551.01.04.01 – Schema de Granturi pentru 
reforma instituţională în sectorul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi ; 
 având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001; 
 în temeiul dispoziţiilor art.104 alin.(1), lit.f) 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 din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului a 
construcţiei aflată în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, 
situată în oraşul Negreşti, str.Gării, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. – Trecerea în domeniul privat al judeţului a construcţiei prevăzută la art.1 se face în 
vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia. 
 Art.3. – Demolarea construcţiei prevăzută la art.1 se face de către Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui în baza autorizaţiei de desfiinţare eliberată în prealabil de 
autoritatea publică locală  competentă prevăzută de Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.4. – Cheltuielile pentru demolarea construcţiei se vor suporta din bugetul propriu prin 
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 
 Art.5. – Materialele rezultate din demolarea construcţiei vor fi valorificate în conformitate cu 
prevederile HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.6. – După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Biroul contabilitate al 
Consiliului judeţean Vaslui, va actualiza  în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică. 
 

                                                            Vaslui, 29 iunie 2006 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
                                                                                                                                       Contrasemnează: 
                                                                                                                         Secretar general al judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                      Gheorghe Stoica 



 
 

                                                                                              A N E X Ă 
                                                                         la Hotărârea nr.57/2006 

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 
 

a construcţiei aflată în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui, care trece din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii 
din funcţiune şi casarea acesteia 
 
 
 

Adresa construcţiei Persoana juridică 
în a cărei administrare 

se află construcţia 

Caracteristicile 
construcţiei care trece 

în domeniul privat al judeţului 
Canton drum str. Gării, 
oraş Negreşti 

Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului 

Vaslui 

Nr. constr. – 1 
-supr.constr.-54,76 m.p. 
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