
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA Nr.59/2006 
privind transmiterea unui imobil situat în satul Gura Albeşti, Com.Albeşti în folosinţa gratuită 

a Parohiei Crasna, din Com. Albeşti 
 
având în vedere adresa nr.7/29.05.2006 a Parohiei Crasna, din Com.Albeşti, prin care 

solicită să i se transmită în folosinţă gratuită imobilul şi terenul în suprafaţă de 1517,67 mp., situat în 
satul Gura Albeşti, Com.Albeşti, în vederea construirii unui lăcaş de cult; 

având în vedere dispoziţiile art.17 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), art.109 alin.(1) şi art.126 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 imobilului compus din construcţii şi teren aferent în 
suprafaţă de 1517,67 mp., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, aflat în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean 
Vaslui, în folosinţa gratuită a Parohiei Crasna, din Com.Albeşti, pe termen de 49 de ani, cu destinaţia 
de amplasament pentru construcţia unui lăcaş de cult. 

Art.2.- (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art.1 se face în 15 zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol între părţile interesate. 

             (2) Protocolul prevăzut la alin.(1) va cuprinde şi obligaţiile ce revin Parohiei Crasna, 
din Com.Albeşti în legătură cu demolarea construcţiei şi folosinţa imobilului transmis. 

Art.3. – (1)  Dreptul de folosinţă gratuită al Parohiei Crasna, Com. Albeşti încetează în 
următoarele situaţii: 

a) nerespectarea de către Parohie a obligaţiilor cuprinse în protocolul 
prevăzut la art.2; 
b) nerealizarea construcţiei lăcaşului de cult în termenul prevăzut de lege; 

  (2) Constatarea cazurilor care determină încetarea dreptului de folosinţă gratuită se 
face prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui  

             (3) Pe data încetării dreptului de folosinţă gratuită potrivit alin. (1) şi (2) imobilul 
prevăzut la art.1 revine în administrarea Consiliului judeţean Vaslui. 

Art.4. – (1) Se mandatează Parohia Crasna să facă demersurile necesare pentru obţinerea 
autorizaţiei de demolare a construcţiei prevăzute la art.1. 

              (2) Materialele rezultate din demolare vor fi folosite la construcţia lăcaşului de cult. 
Art.5. – Poziţia 2 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.101/22.12.2005 

se abrogă. 
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. 59/2006 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului din localitatea Gura Albeşti, com. Albeşti 
 

Adresa imobilului care 
se transmite 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite  

Persoana juridică la 
care se transmite 

Caracteristicile tehnice ale 
terenului 

Localitatea Gura Albeşti, 
Com.Albeşti 

Consiliul judeţean 
Vaslui 

Parohia Crasna, Com. 
Albeşti, jud.Vaslui 

Suprafaţa teren – 1517,68 
mp. 
Suprafaţa construită –66,05 
mp., construcţie aflată într-
o  stare avansată de 
degradare 
Valoare de inventar –32827 
lei  
Vecinătăţi: N-Drum sătesc 
E -Dragomir C-tin 
S - Caminita Duta 
V - DC 164 

 


	DATELE DE IDENTIFICARE 

