
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA Nr.81/2006 
privind transmiterea a două suprafeţe de teren, proprietate publică a judeţului Vaslui, din 

administrarea Consiliului judeţean Vaslui, respectiv al Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al Poliţiei de Frontieră 

Vaslui 
 
 având în vedere adresa nr. 378911/28.07.2006 a Inspectoratului judeţean al Poliţiei de 
Frontieră Vaslui prin care solicită să i se transmită în administrare două suprafeţe de teren în suprafaţă 
de 670 m.p.; 
 având în vedere dispoziţiile art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul dispoziţiilor art. 104, alin. (4), lit. a), art. 109, alin. (1) şi art. 125, alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. - Se aprobă transmiterea a două terenuri în suprafaţă de câte 120 m.p. şi respectiv  550 
m.p. , proprietate publică a judeţului Vaslui, identificate potrivit anexei care face parte integrată din 
prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Vaslui. 
 Art. 2. - Poziţia 1. din anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 47/30.05.2006 ,se 
modifică prin diminuarea suprafeţei de teren aferent, de la 2964 m.p. la 2844 m.p. 
 Art. 3. - Predarea – preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 
între părţile interesate în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri. 
 

         Vaslui, 28 august 2006  
 

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

                        Contrasemnează: 
                            Secretarul judeţului Vaslui 
                         Gheorghe Stoica 
 



ANEXA 
la Hotărârea Nr.81/2006 

 
 

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

Consiliului judeţean Vaslui şi respectiv a  Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în 
administrarea Inspectoratul judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui 

 
Nr. 
crt. 

Adresa  
imobilului care 
se transmite 

Persoana 
juridică de la care 
se transmite 

Persoana juridică la 
care se transmite 

Caracteristicile tehnice  
 

1. Satul Bumbăta, 
Com.Vetrişoaia 
 

D.G.A.S.P.C. Vaslui Inspectoratul 
judeţean al Poliţiei 
de Frontieră Vaslui 

- Suprafaţă– 120 m.p. – pe care este 
amplasat turnul de comunicaţii 
- Valoare de inventar – 86.4lei RON 

2. Satul Stănileşti, 
Com.Stănileşti 
 

Consiliul  
judeţean Vaslui 

Inspectoratul 
judeţean al Poliţiei 
de Frontieră Vaslui 

- Suprafaţă– 550 m.p. – pe care este 
amplasat turnul de comunicaţii 
- Valoare de inventar – 363 lei RON 

 TOTAL   670 m.p. 
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