
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A nr.82/2006 
privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 1000 m.p., proprietate publică a judeţului, din 
administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în folosinţă 

gratuită, pe termen de 10 ani, Fundaţiei „ Noi şi Voi ” cu sediul în municipiul Bîrlad 
 
 având în vedere adresa înregistrată sub nr. 4778 din 21august 2006 a Fundaţiei „ Noi şi Voi ”, 
cu sediul în municipiul Bîrlad, strada Vasile Pârvan, nr. 11, bloc Z4, scara B, et. 2, apartament 6, 
judeţul Vaslui, cu personalitate juridică, prin care solicită să i se atribuie în folosinţă gratuită o 
suprafaţă de teren de 1.000 m.p. pe termen de 10 ani, în vederea implementării proiectului „ O casă de 
tip familial pentru persoane vârstnice ”; 
 având în vedere contractul de parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Vaslui, prin Direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, şi Fundaţia „ Noi şi Voi ”, cu sediul în 
municipiul Bîrlad; 
 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. 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 unui teren în suprafaţă totală de 1000 m.p., proprietate publică 
a judeţului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 
administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în folosinţă gratuită, 
pe termen de 10 ani, Fundaţiei „ Noi şi Voi ”, cu sediul în municipiul Bîrlad, strada Vasile Pârvan, nr. 
11, bloc Z4, scara B, et.2, apartament 6, judeţul Vaslui, în vederea implementării proiectului „ O casă 
de tip familial pentru persoane vârstnice ”. 
 Art. 2 – Predarea-preluarea terenului se face în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate. 
 Art. 3 – 1) Dreptul de folosinţă gratuită al Fundaţiei „ Noi şi Voi ” încetează în următoarele 
situaţii: 

a. încetarea activităţii Fundaţiei „ Noi şi Voi ”; 
b. schimbarea obiectului de activitate; 
c. neexecutarea construcţiei în termenul prevăzut de lege; 
d. nerespectarea de către Fundaţia „ Noi şi Voi ” a obligaţiilor cuprinse în protocolul 

prevăzut la art. 2; 
e. schimbarea destinaţiei terenului transmis în folosinţă gratuită. 

 
 
2) Constatarea cazurilor care determină încetarea dreptului de folosinţă gratuită se 

face prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui. 
                                                                              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. 82/2006 
                                   

DATE DE IDENTIFICARE 
 

a terenului în suprafaţă totală de 1.000 m.p., proprietate publică a judeţului, care se transmite din 
administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în folosinţă gratuită, 
pe termen de 10 ani, Fundaţiei „ Noi şi Voi ”, cu sediul în municipiul Bîrlad, strada Vasile Pârvan, nr. 
11, bloc Z4, scara B, et.2, apartament 6, judeţul Vaslui  
  
Adresa unde este situat 
terenul 

Persoana juridică de la 
care se transmite terenul 

Persoana juridică la care 
se transmite terenul 

Caracteristici tehnice 

Centrul de îngrijire şi 
asistenţă pentru 
persoane vârstnice 
Giurcani, comuna 
Găgeşti 

Direcţia generală de 
asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui 

Fundaţia „ Noi şi Voi ”, 
cu sediul în municipiul 
Bîrlad 

1.000 m.p. pentru 
construcţia a două 
module 
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