
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA Nr.58/2006 
privind trecerea unei construcţii aflată în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în 

administrarea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui din domeniul public al judeţului în 
domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia 

 
având în vedere solicitarea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui, înregistrată sub numărul 

5338/07.06.2006 cu privire la aprobarea demolării unei construcţii denumită “Leagănul de copii” 
Vaslui din str.  Dr. Ghelerter nr.1; 

având în vedere dispoziţiile Ordinului nr.2208/16.05.2006 al ministrului culturii şi cultelor 
privind declasarea Spitalului Israelit din municipiul Vaslui, str. Dr. Ghelerter, nr.1; 

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 valorificarea 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 unei construcţii aflate în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui, situat în str. 
Ghelerter nr.1, municipiul Vaslui, 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 numai pe baza autorizaţiei 
de desfiinţare obţinută de către Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui de la autoritatea prevăzută de 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. 

Art.4. – Cheltuielile aferente lucrărilor de demolare se suportă de către Spitalul 
judeţean de urgenţă Vaslui. 

Art.5. – După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Biroul contabilitate din 
cadrul 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 
 
 
 



ANEXĂ 
la Hotărârea nr. 58/2006 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

 
a construcţiei aflată în domeniul public şi în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui,  
care trece din domeniul public 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 
Municipiul Vaslui  
Str.Dr.Ghelerter, nr.1 

Spitalul judeţean de urgenţă 
Vaslui 

Suprafaţa construită -1711,00 mp. 
Suprafaţa desfăşurată-1711,00 mp. 
Număr nivele – S+P+1E 
Anul construirii – 1852 
Valoare de inventar–138,10 lei 
RON 

 


	DATELE DE IDENTIFICARE 

