
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA Nr.93/2006 
privind transmiterea imobilului cu destinaţia de Gospodărie anexă, proprietate publică a 

judeţului Vaslui, din administrarea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui în administrarea 
Consiliului local al municipiului Vaslui 

 
 având în vedere adresa nr. 18756/24.08.2006 a Consiliului local al municipiului Vaslui prin 
care solicită să i se transmită în administrare imobilul cu destinaţia de Gospodărie anexă, ce se află în 
administrarea Spitalului Judeţean de urgenţă Vaslui, în vederea reorganizării activităţii de ecarisaj; 
 având în vedere adresa nr. 19/20.02.2006 a Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui prin care 
unitatea spitalicească este de acord cu solicitarea formulată de Consiliul local al municipiului Vaslui; 
 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. - Se aprobă transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, cu destinaţia de 
Gospodărie anexă, proprietate publică a judeţului Vaslui, identificat potrivit anexei care face parte 
integrată din prezenta hotărâre, din administrarea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui în 
administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui, pentru activitatea de ecarisaj.   
 Art.2. - Predarea – preluarea imobilului 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, 23 septembrie 2006  
 
 

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

 
                        Contrasemnează: 
                            Secretarul judeţului Vaslui 
                         Gheorghe Stoica 
 
 

     



ANEXĂ 
          la Hotărârea nr.93/2006 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului compus din teren şi construcţii, proprietate publică a judeţului Vaslui,care se transmit din 
administrarea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui în administrarea Consiliului local al municipiului 

Vaslui 
 
Nr.  
crt. 

Adresa imobilului care se 
transmite 

Persoana juridică 
de la care se 
transmite 

Persoana juridică la 
care se transmite 

Caracteristici tehnice  

1 Municipiul Vaslui, 
str.Aleea Hulubăţ 

 Spitalul 
judeţean de 
urgenţă Vaslui 

Consiliul local al 
municipiului 
Vaslui 

-supraf. constr. -438 mp. 
-supraf. desf.-438 mp. 
-Valoare inv. - 69,7 lei 
RON 
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