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R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.105/2007 
pentru însuşirea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Vaslui 
 
 având în vedere modificările intervenite în situaţia juridică a unor bunuri care aparţin 
domeniului public al judeţului Vaslui; 
 având în vedere prevederile art. 21 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acestea, cu modificările şi completările ulterioare; 
 având în vedere prevederile H.G. nr.548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit.c) şi ale art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică, republicată; 

Consiliul judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1.- Se însuşesc modificările şi completările aduse la inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Vaslui, după cum urmează: 

a)   la secţiunea I Bunuri imobile, A- „Drumuri judeţene” –poziţiile de mai jos se modifică 
astfel: 
 -poziţia 1, rândul 2, coloana 2 în loc de 55+815-64+846 se va trece „55+815-66+645”; 
- poziţia 18, coloana 2 se adaugă 0+000-6+380 iar la coloana 3, lungimea va avea următorul 

cuprins: „6,380km.”; 
- poziţia 30, la coloana 3 se adaugă „lungimea =2,500km.”; 
- poziţia 51, coloana 2 va avea următorul cuprins :„DJ 284 din DN 24 B – Huşi - Epureni – 

Arsura – Ghermăneşti – în DN 28”; 
b) la secţiunea I Bunuri imobile , A –„Poduri pe DJ”- poziţiile de mai jos se modifică după 
cum urmează: 
-   poziţia 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: DJ 159= 43 buc. ; 
- poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins  :”DJ 242km.3+157”; 
- poziţia 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 242 =10 buc. » ; 
- poziţia 20, coloana 3 va avea următorul cuprins :„DJ 243, km. 22+950”; 
- poziţia 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 243, km.24+800”; 
- poziţia 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 243 = 97 buc.” 
- Poziţia 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 243 A= 81 buc.” 
- poziţia 33, coloana 3  va avea următorul cuprins: „DJ 243 B=27 buc. » ; 
- poziţia 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 243 B , km.13+785”; 
- poziţia 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 244, km.244 18+903”; 
- poziţia 38, coloana 3 va avea următorul cuprins:„DJ 244=49 buc. » ; 
- poziţia 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 244 A, km.29+986”; 
- poziţia 44, coloana 3 va avea următorul cuprins :„DJ 244 A =16 buc”.; 
- poziţia 50, coloana 3 va avea următorul cuprins :„DJ 244 B , km. 34+250”; 
- poziţia 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 244 E, km. 6+780”; 
- poziţia 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 244 B= 86 buc.”; 
- poziţia 57, coloana 3, va avea următorul cuprins :„DJ 244 D = 21 buc.”; 
- poziţia 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 244 E = 44 buc.”; 
- poziţia 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245 A= 26 buc.”; 
- poziţia 80, coloana 3 va avea următorul cuprins :„DJ 246, km. 0+500”; 
- poziţia 82, coloana 3 va avea următorul cuprins :„DJ 246, km.2+100”; 
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- poziţia 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246 km 18 + 182”; 
- poziţia 88, coloana 3 va avea următorul cuprins :„DJ 246 = 50 buc.”; 
- poziţia 96, coloana 3 va avea următorul cuprins :„DJ 247 = 91 buc.”; 
- poziţia 100, coloana 3 va avea următorul cuprins:”DJ 248 = 29 buc.”; 
- poziţia 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 248 A = 29 buc.”; 
- poziţia 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 280 = 3buc.”; 
c) la secţiunea I A - Bunuri imobile   « Cantoane pe drumuri pe DJ » poziţiile de mai jos se 
modifică după cum urmează: 

- poziţia 3, coloana  5 va avea următorul cuprins: „36.400”; 
- poziţia 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.100” ; 

-   poziţia 10, coloana 3, punctul 3 va avea următorul cuprins :”suprafaţa teren 10.353 mp.”, 
„suprafaţă construită desfăşurată – 2.216,66 mp”iar coloana 5 va avea următorul cuprins : 
„1.249.820,90”; 

d) la secţiunea I B „Bunuri imobile” –„Terenuri şi clădiri” poziţiile de mai jos se modifică 
după cum urmează: 
- poziţia 11, coloana 5  va avea următorul cuprins :„4.262.153,14”; 
- poziţia 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.300.531,12”; 
- poziţia 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.313.390,0”;  
- poziţia 16 , coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.257.319,70”;  
- poziţia 19, coloanele 3, şi 5 vor avea următorul cuprins :”660,0mp”., „1998 şi „891.552,06”; 
- poziţia 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2,232.982,11”; 
- poziţia 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren şi clădire, Sediul Direcţiei generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui ”   pct. 1—3 ,coloana 3 va avea  următorul cuprins: 
suprafaţa teren aferentă - „8.800mp”., clădiri-nr. –„3” , suprafaţa construită –„1.478 mp”. , coloana 5 
va avea următorul cuprins: „233.459,93”; 

- poziţia 39, pct.1 la coloana 3 va avea următorul cuprins: suprafaţa teren aferentă – „10.450 
mp”;  

Art.2.-Se însuşeşte abrogarea unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al judeţului Vaslui, după cum urmează: 

a) la secţiunea I „Bunuri imobile”, A- „Cantoane judeţene pe drumuri judeţene „- se 
abrogă poziţiile nr.1, 2,4, 6, 7 şi 9 ; 

b) la secţiunea „Bunuri imobile”, B- „Terenuri şi clădiri” – se abrogă 
poziţiile: 14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46 
şi 48; 

c)Secţiunea I C – „Sisteme de alimentare cu apă” –se abrogă poziţiile 1– 9. 
 Art. 3.- Se însuşesc completările la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului Vaslui, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art. 4.-Prezenta hotărâre se va trimite Guvernului pentru ca, prin hotărâre, să se ateste 
modificările şi completările la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui, 
anexa nr. 1, atestat prin H.G. nr.1361/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.633 bis din data de 27.08 2002.         
                                Vaslui, 25 septembrie 2007 

 
 

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

                         Contrasemnează: 
                                       Secretarul judeţului Vaslui
                                   Gheorghe Stoica 
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru însuşirea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui 
 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Domeniul public al judeţului Vaslui a fost atestat prin H.G. nr.1361/2001, conform 
dispoziţiilor art.21 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. La art.21 alin.(2) se precizează : „Inventarele 
întocmite potrivit prevederilor alin.(1) se însuşesc, după caz, de consiliile judeţene, de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale”. De la data însuşirii inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al judeţului s-au înregistrat mai multe modificări şi completări, astfel 
încât situaţia actuală nu mai corespunde cu cea din  anul 2001 când a fost atestat domeniul public al 
judeţului Vaslui. 

În cursul acestui an compartimentul din cadrul Direcţiei Tehnice, împreună cu instituţiile din 
subordine a inventariat drumurile judeţene, podurile şi podeţele existente pe drumurile judeţene, 
cantoanele de pe DJ, terenurile şi clădirile care fac parte din domeniul public al judeţului Vaslui. 
 În cazul secţiunii I  Bunurile imobile, A – „Drumuri judeţene” apar modificate 4 poziţii 
care au date diferite la coloanele „denumirea bunului” şi la „elementele de identificare” a acestora. 
 La Secţiunea I Bunuri imobile A – „Poduri pe drumuri judeţene” sunt modificate un 
număr de  27 poziţii din care 12 la poduri şi 15 la podeţe pe drumuri judeţene şi care privesc coloana 
„elemente de identificare”. 
 Secţiunea I A – Bunuri imobile „Cantoane de drumuri pe DJ” se propune modificarea 
coloanei „valoarea de inventar” a poziţiilor 3 şi 5 ca urmare a evaluării efectuate în cursul lunii 
noiembrie 2005, în baza Ordinului ministrului finanţelor publice  nr.1487/2003. 
 De asemenea, coloana 3 de la poziţia 10 „elemente de identificare” se propune să fie 
modificată ca urmare a datelor existente în documentaţia cadastrală întocmită de către o unitate 
acreditată şi specializată, în cursul lunii septembrie 2005. 
 La secţiunea I B, Bunuri imobile – „Terenuri şi clădiri” au fost înregistrate un număr de 8 
modificări. 
 La toate poziţiile au fost modificate datele de la coloana 5 – „valorile de inventar” , ca 
urmare a reevaluărilor realizate conform dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr.1487/2003. 
 Coloana 3 „elemente de identificare” a fost modificată în cazul unui număr de 3 poziţii, ca 
urmare a unor omisiuni sau erori constatate în timpul inventarierii efectuate asupra suprafeţelor de 
teren aferent sau construite. 
 La secţiunea I Bunuri imobile – „Cantoane de drumuri judeţene” se propune abrogarea 
unui număr de 6 poziţii ca urmare a trecerii imobilelor în domeniul privat al judeţului şi a vânzării 
acestora prin licitaţie publică, conform hotărârilor Consiliului judeţean Vaslui nr.101/22.12.2005 şi 
nr.15/28.02.2006 şi a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate şi autentificate sub nr.1552, 1553, 
1567, 1974, 1975 şi 4335 din anul 2006. 
 La secţiunea I Bunuri imobile, B – „Terenuri şi clădiri” – se propune abrogarea unui 
număr de 38 poziţii şi anume: 
 a) Poziţiile nr.14 şi 17 – „Clădire Secţia de oncologie dermato – venerice” cu sediul în 
municipiul Vaslui şi respectiv „Centrul judeţean de recoltare şi conservare a sângelui” cu sediul în 
municipiul Bîrlad, care din eroare au fost trecute ca aparţinând domeniului public al judeţului. Acestea 
în realitate aparţin domeniului public al statului, Ministerului Sănătăţii şi Familiei,  conform H.G. 
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 
 b) Poziţia nr.15 ca urmare a schimbării destinaţiei prin desfiinţarea Secţiei Mălăieşti, comuna 
Vutcani, a Spitalului de urgenţă Vaslui şi înfiinţarea „Centrului de recuperare şi reabilitare 
neuropsihică” în subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui precum 
şi a executării unor lucrări de reabilitare care au modificat elementele de identificare ; 



 4

 c) Poziţia nr.18 ca urmare a schimbării destinaţiei prin desfiinţarea Spitalului Carol I, 
Ghermăneşti, comuna Drânceni şi înfiinţarea Centrului medico-social în subordinea Consiliului 
judeţean Vaslui ; 
 d) Poziţiile nr.19, 20, 23, 24 şi 25, ca urmare a executării unor lucrări de reabilitare şi extindere 
de spaţii precum şi a schimbării destinaţiei prin înfiinţarea de noi servicii pentru protecţia copilului ; 
 e) Poziţia nr.21 ca urmare a schimbării destinaţiei şi a executării de lucrări de reabilitare. Din 
cele două corpuri, unuia, căruia i s-a realizat lucrări de reabilitare, i s-a dat destinaţia de complex de 
servicii pentru protecţia copilului, iar celuilalt corp destinaţia de locuinţe sociale; 
 f) Poziţia nr.22 ca urmare a demolării clădirii existente şi construcţia unei noi clădiri pe acelaşi 
amplasament ; 
 g) Poziţia nr.26 ca urmare a schimbării destinaţiei prin desfiinţarea Centrului de plasament şi 
executării de lucrări de reabilitare ; 
 h) poziţiile nr.27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 şi 37 ca urmare a schimbării destinaţiei prin 
reorganizarea centrelor de plasament în internate şcolare şi trecerea acestora din subordinea Direcţiei 
generale de asistenţă socială pentru protecţia copilului în cea a unităţilor de învăţământ special ; 
 j) Poziţiile nr.31 şi 32 ca urmare a schimbării destinaţiei prin reorganizarea fostelor instituţii în 
centre de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap precum şi de îngrijire şi asistenţă pentru 
persoanele vârstnice Huşi şi executarea de lucrări de reabilitare modificându-se esenţial elementele de 
identificare ; 

k) poziţiile nr.40 şi 42 ca urmare a delimitării spaţiilor din cele două imobile şi dării în 
administrare în mod distinct celor 4 instituţii publice de interes judeţean, Muzeul judeţean „Ştefan cel 
Mare” şi Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui precum şi Teatrului „V.I.Popa” şi 
Muzeul „V.Pârvan”Bîrlad ; 
 l) poziţia nr.41 – Teren „Movila lui Burcel” ca urmare a includerii în mod eronat în inventarul 
bunurilor din domeniul public al judeţului, acesta fiind inclus în inventarul bunurilor din domeniul 
public al comunei Micleşti ; 
 m) poziţiile nr.43, 44, 45 şi 46 ca urmare a schimbării destinaţiei prin desfiinţarea Direcţiei 
pentru protecţia plantelor Vaslui şi trecerii imobilelor în administrarea consiliului judeţean şi 
realizarea unor obiective de investiţii pe acelaşi amplasament ; 
 n) poziţia nr.48 ca urmare a includerii în mod eronat în inventarul bunurilor din domeniul 
public al judeţului, acesta fiind inclus în inventarul domeniului public al municipiului Vaslui – clădire 
Centrul militar Vaslui. 
 De asemenea, se propune abrogarea şi a poziţiilor nr.1 – 9 de la Secţiunea C „Sisteme de 
alimentare cu apă” ca urmare a includerii în mod eronat în inventarul bunurilor din domeniul public 
al judeţului, acestea fiind, unele din ele, în domeniul public al statului, iar altele, în domeniul public al 
municipiilor Vaslui,  Bîrlad şi Huşi. 
 În anexa la proiectul de hotărâre au fost propuse completări la inventarul bunurilor din  
domeniul public al judeţului, după cum urmează : 
 - Astfel, la Secţiunea I A – Drumuri judeţene – „Poduri pe drumuri judeţene” au fost 
incluse 39 poziţii de la nr.155 la nr.193 din care 11 poduri şi 570 podeţe situate pe 37 drumuri 
judeţene, care o parte din ele au fost omise de la inventariere iar altele au fost construite după anul 
2001. 
 - La Secţiunea B „Terenuri şi clădiri” sunt evidenţiate un număr de 38 imobile, de la nr.49 la 
nr.86, din care : 
 a) 26 imobile la care s-au realizat lucrări de reabilitare şi schimbată destinaţia, modificându-se 
esenţial  elementele de identificare sau care au fost demolate şi realizate noi construcţii pe aceleaşi 
amplasament ; 
 b) 10 imobile au fost trecute prin hotărâri de Guvern din domeniul public sau privat al statului 
în domeniul public al judeţului ; 
 c) 2 imobile au fost preluate prin protocol cu destinaţia de complexe de servicii pentru 
protecţia copilului cu handicap şi declararea lor, prin hotărârea consiliului judeţean ca aparţinând 
domeniului public al judeţului şi includerea lor în inventarul bunurilor. 
 Fiind îndeplinite condiţiile cerute de lege, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-
l aprobaţi în forma prezentată. 
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PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 
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              Anexa               
 la   Hotărârea nr.105/2007 

                                                
Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui 

 
Secţiunea A “Drumuri  judeţene – Poduri pe D.J” 

Nr. 
crt 

Codul de 
 clasificare 

  Denumirea bunului       Elemente de identificare Anul  
Dobândirii sau, după 
caz, al dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

Situaţia juridică 

155 1.3.17.2 Podeţe DJ 159 A, buc.=15 1994  proces verbal 
nr.1776/1998 

156 1.3.17.2 Podeţe DJ 159 E,buc.=1 1994  proces verbal 
nr.1776/1998 

157 1.3.17.2 Pod DJ 207 J, km.0+170 1984  proces verbal 
nr.1776/1998 

158 1.3.17.2 Podeţe DJ 207 H, buc.=16 1983  proces verbal 
nr.1776/1998 

159 1.3.17.2 Podeţe DJ 207 J, buc.=27 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

160 1.3.17.2 Podeţe DJ 241 C, buc.=3 1968  proces verbal 
nr.1776/1998 

161 1.3.17.2 Podeţe DJ 242 B, buc.=3 1970  proces verbal 
nr.1776/1998 

162 1.3.17.2 Podeţe DJ 242 C, buc.=11 1968  proces verbal 
nr.1776/1998 

163 1.3.17.2 Podeţe DJ 242 G, buc.=9 1968  proces verbal 
nr.1776/1998 

164 1.3.17.2 Podeţe DJ 242 F, buc.=22 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

165 1.3.17.2 Pod DJ 242 F, km.1+100 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

166 1.3.17.2 Pod DJ 242 F, km.7+630 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

167 1.3.17.2 Pod DJ 242 F, km.9+130 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 
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168 1.3.17.2 Podeţe DJ 243 C, buc.=9 1968  proces verbal 
nr.1776/1998 

169 1.3.17.2 Podeţe DJ 243 D, buc.=5 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

170 1.3.17.2 Podeţe DJ 243 E, buc.=5 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

171 1.3.17.2 Pod DJ 244, km.21+990 1968  proces verbal 
nr.1776/1998 

172 1.3.17.2 Podeţe DJ 244 C, buc.=38 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

173 1.3.17.2 Pod DJ 244 H, km.13+743 1979  proces verbal 
nr.1776/1998 

174 1.3.17.2 Podeţe DJ 244 H, buc.=13 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

175 1.3.17.2 Podeţe DJ 244 I, buc.=20 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

176 1.3.17.2 Podeţe DJ 244 J, buc.=17 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

177 1.3.17.2 Pod DJ 244 K, km.22+800 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

178 1.3.17.2 Pod DJ 244 K, km.34+470 1989  proces verbal 
nr.1776/1998 

179 1.3.17.2 Podeţe DJ 244 K, buc.=51 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

180 1.3.17.2 Podeţe DJ 244 L, buc.=3 1979  proces verbal 
nr.1776/1998 

181 1.3.17.2 Podeţe DJ 244 M, buc.=14 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

182 1.3.17.2 Pod DJ 245 A, km.6+130 1968  proces verbal 
nr.1776/1998 

183 1.3.17.2 Podeţe DJ 245 B, buc.=54 1999  proces verbal 
nr.1776/1998 

184 1.3.17.2 Pod DJ 245 C, km.11+980 1982  proces verbal 
nr.1776/1998 

185 1.3.17.2 Podeţe DJ 245 C, buc.=58 1984  proces verbal 
nr.1776/1998 
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186 1.3.17.2 Podeţe DJ 245 D, buc.=69 1981  proces verbal 
nr.1776/1998 

187 1.3.17.2 Podeţe DJ 245 E, buc.=23 1984  proces verbal 
nr.1776/1998 

188 1.3.17.2 Podeţe DJ 245 L, buc.=6 1981  proces verbal 
nr.1776/1998 

189 1.3.17.2 Podeţe DJ 246 A, buc.=27 1992  proces verbal 
nr.1776/1998 

190 1.3.17.2 Pod DJ 247, km.47+759 1989  proces verbal 
nr.1776/1998 

191 1.3.17.2 Podeţe DJ 248 F, buc.=7 1991  proces verbal 
nr.1776/1998 

192 1.3.17.2 Podeţe DJ 284, buc.=26 1989  proces verbal 
nr.1776/1998 

193 1.3.17.2 Podeţe DJ 284 A, buc.=18 1990  proces verbal 
nr.1776/1998 

 
Secţiunea B „Terenuri şi clădiri” 

 
 
Nr. 
crt. 

 
 
Codul de 
clasificare 

 
 
Denumirea bunului 

 
 
     Elemente de identificare 

 
Anul 
dobândirii 
sau, după caz, 
al dării în 
folosinţă 

 
 
Valoarea de 
inventar 

 
 
Situaţia juridică 
 
 
 

49 1.6.2. Teren şi clădiri – „Centru de 
tranzit pentru victime ale 
traficului   de fiinţe umane” 
Bumbăta, com.Vetrişoaia 

Suprafaţă teren aferent – 2964 m.p. 
Clădiri: 
   -nr. corpuri – 1 
   - suprafaţa construită – 534 m.p. 
Nr. nivele –P 
Acoperiş învelitoare – TB 
Anexe – 5 
Adresa – sat Bumbăta, com. Vetrişoaia 
Vecininătăţi : 
   N – Andrişoi Gh. 
   S – drum sătesc 
   V – drum sătesc 
   E -  proprietate part. Turcanu Ion 

2006 105.610,94 H.G.nr.1864/2005 
Protocol nr. 2390/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

50 1.6.2 Teren şi clădiri,sat. Rânzeşti, 
comuna Fălciu 

Suprafaţă teren aferent– 3795 m.p. 
Construcţii: 
-nr. constr. – 5  
-suprafaţă construită – 369,4 m.p. 
Adresa- sat. Rânzeşti, com. Fălciu  
Vecinătăţi: 
   -N – proprietate part. 
   -S – proprietate part. 
   -V –proprietate part. 
   -E – D.N. 24 A 

2006  109.656,73 H.G. nr.1864/2005 
Protocol nr.2395/2006  
 

51 1.6.2. Teren şi clădiri, sat. Râşeşti, 
com. Drânceni 

Suprafaţă teren  aferent– 7170,29 m.p. 
Construcţii: 
-nr. constr. – 8  
-suprafaţă construită – 753,19 m.p. 
-supraf. desf. – 985,32 m.p. 
Adresa  - sat. Râşeşti, com. Drânceni 
Vecinătăţi:  
  - N – proprietate part. 
   -S – proprietate part. 
   -V – drum comunal 
  - E – proprietate part. 

2006 143.718,06   H.G. nr.1864/2005 
Protocol nr. 2396/2006 

52 1.6.2. Teren şi clădiri sat. 
Ghermăneşti, com. Drânceni 

Suprafată teren aferent– 7.500 m.p. 
Construcţii: 

-nr. constr. – 4 
-supraf. constr. – 258,25 m.p. 

    - supraf.desf. – 392,25 m.p. 
Adresa – sat. Ghermăneşti, com. Drânceni  
Vecinătăţi: 
   -N –teren extravilan  
   -S – D.J. 284 
   -E – propr. part.-Ciobanu Petrică 
  -V – propr. part.- Vizitiu Ionel 

2006 110.039,87  H.G. nr. 1864/2005 
Protocol nr. 2394/2006 

53 1.6.2. Teren şi clădiri, sat Pogăneşti, 
com. Stănileşti 

Suprafaţă teren  aferent– 6150 m.p. 
 Construcţii: 

    -nr. constr. – 6 
    -suprafaţă construită -296,34 m.p. 
    -suprafaţă desf. – 430,03 m.p. 
Adresa – sat Pogăneşti, com. Stănileşti 
Vecinătăţi: 
   N –propr. part. Coşug Sorin 

2006 107.330,06 H.G. nr. 1864/2005 
Protocol nr. 2392/2006 
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   S – propr. part. Coşug Maria 
   V – drum exploatare  179 
   E – drum comunal 32 

54 1.6.2. Teren şi clădiri Albiţa, com. 
Drânceni                                        

 Suprafaţa  teren aferent– 360,0 m.p. 
Construcţii: 
 -suprafaţă construită – 288 m.p. 
Adresa – Vama Albiţa, com. Drânceni 
Vecinătăţi: 
   N – livada 
   S – modul animale vii 
   V – modul produse care nu sunt destinate 
consumului uman 
   E – livadă 

2.003 159.236,63 H.G. nr.61/2003 
Protocol nr. 4802/2005 

55   Teren agricol, com. Roşieşti Suprafaţă teren arabil – 200.000 m.p. 
Tarlaua – 57 
Parcela – 1048 
Adresa imobilului – raza administrativ-
teritorială a com. Roşieşti 

2002  H.G. nr.651/2002 

56 1.6.2 Teren şi clădire, municipiul 
Vaslui 

Suprafaţă teren aferent– 827,61 m.p. 
Construcţii:  
 -spaţii dintr-un imobil 
 -suprafaţa construită – 1652,16 m.p 
 -suprafaţa utilă – 1.223,58 m.p 
Nivel S+D+P+1E 
Adresa imobilului –str. Ştefan cel Mare, 
nr.70, municipiul Vaslui 
Vecinătăţi: 
   N – SC. ELVILA SRL Vaslui 
   S – imobil, fosta Casă a Armatei 
   E – teren proprietatea primăriei Vaslui 
   V – str. Ştefan cel Mare  

2004 722.823,66 H.G. nr.109/2004 
Protocol 
nr.2937/980/2004 

57 1.6.2 Teren şi clădire, municipiul 
Vaslui 

Suprafaţă teren aferent – 4500 m.p. 
Construcţii:  
 -nr. corpuri – 1 
 -nr. pavilioane – A+B+C+D  
  - supraf.constr.– 2022 m.p. 
Nr. nivele – P+3E 
Adresa imobilului – str. Ştefan cel Mare, 

2004 814.644,46 H.G. nr.1724/2004 
Protocol 
nr.2614/4948/2004 
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nr.64, municipiul Vaslui  
Vecinătăţi: 
   N – imobil, fosta bancă 
   S– alee- scări spre stadion 
   E – teren proprietate primăria Vaslui 
   V – str. Ştefan cel Mare 

58 1.6.2  Teren şi clădire, municipiul 
Bârlad 

Suprafaţa teren aferent– 1153 m.p. 
Construcţii: 
 -nr. corpuri – 2 
 -supraf. constr. – 1580 m.p. 
Nivele – S+P+2E 
Adresa imobilului – str. Republicii nr. 235, 
municipiul Bârlad 
Vecinătăţi: 
   N - str. M.Kogălniceanu 
   S - Poşta Română 
   E - str. Republicii 
   V - proprietate part-Dumitraşcu Viorel 

2002 1.027.230,68 H.G. nr.1224/2001 
Protocol 
nr.462/113/2002 

59 1.6.2  Teren şi clădire, sat Cârja, oraş 
Murgeni 

Suprafaţă teren aferent – 3240,0 m.p. 
Construcţii: 
  -nr. corpuri –1 
  -suprafaţa construită – 269,7 m.p. 
Nr. nivele –P+1E 
Anexe –  
  -nr. construcţii –6 
  -supraf. constr.- 212,9 m.p. 
Vecinătăţi: 
   N - proprietate Rusu Ion 
   S -  DC 
   E - ferma piscicolă 
   V - dispensar veterinar 

2002 52.677,0 H.G. nr.961/2002 
Protocol nr.2859/2002 



 12 

60 1.6.2  Părţi din imobilul format din 
teren şi construcţii- Biblioteca 
judeţeană “N.Milescu Spătaru 
“, municipiul Vaslui 

Suprafaţă teren aferent-743,15mp. 
Construcţii: 
  -nr.corpuri: - 1  
  - supraf. utilă- 1148,39mp 
Nr. nivele: S+P+2E 
Structura de rezistenţă: A 
Fundaţii: B 
Pereţi: ZP 
Acoperiş/învelitoare: B 
Starea construcţiei: B 
Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, 
încălzire centrală, instalaţii electrice 
Adresa- Piaţa independenţei nr.1, municipiul  
Vaslui 
Vecinătăţi: 
N – Inspectoratul judeţean de poliţie Vaslui 
S – Cinematograful “ Modern” 
E – sediul Consiliului judeţean Vaslui 
V – Piaţa Independenţei 

1974 1.603.121,09 H.C.M nr. 235/1971 
HCJ Vaslui nr.123/2006 
Protocol nr.7302/2006 

61 1.6.2 Părţi din imobilul format din 
teren şi construcţii Muzeul 
Judeţean”Ştefan cel Mare” , 
municipiul Vaslui 

Suprafaţă teren aferent-1.818,91mp. 
Construcţii: 
 -nr. corpuri:- 1 
 - suprafaţă utilă-2810,78mp 
Nr. nivele: S+P+2E 
Structura de rezistenţă: A 
Fundaţii: B 
Pereţi: ZP 
Acoperiş/învelitoare: B 
Starea construcţiei: B 
Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, 
încălzire centrală, instalaţii electrice 
Adresa- Piaţa independenţei nr.1, municipiul 
Vaslui 
Vecinătăţi: 
N – Inspectoratul judeţean de poliţie Vaslui 
S – Cinematograful “ Modern” 
E – sediul Consiliului judeţean Vaslui 
V – Piaţa Independenţei 

1974 3.769.036,66 H.C.M nr. 235/1971 
HCJ Vaslui nr. 123/2006 
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62 1.6.2 Părţi din imobilul format din 
teren şi clădire Teatru“Victor 
Ion Popa”, municipiul  Bârlad  

Suprafaţă teren –3.114,25 mp. 
Construcţii: 

- nr. corpuri - 1          supraf.constr. 
     –2.404,62mp. 

Nr. nivele:P+2E 
Structura de rezistenţă: B 
Pereţi: D 
Acoperiş/învelitoare 
Starea construcţiei: R 
Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, 
încălzire centrală, instalaţii electrice 
Adresa – str. Republicii, nr.268, municipiul 
Bârlad 
Vecinătăţi: 
N – Liceul Al. I. Cuza 
S – Parcul V.I.Popa 
E – str. Vasile Pârvan 
V – Parcul V.I. Popa 

1954 2.297.910,0 H.C.M. nr. 2268/1954 

63 1.6.2 Părţi din imobilul format din 
teren şi clădire Muzeul “Vasile 
Pârvan”,municipiul  Bârlad 

Suprafaţă teren – 1.669,54mp. 
 -nr. corpuri 1  
 - supraf. constr. – 1.288,57 mp. 
Nr. nivele:P+2E 
Structura de rezistenţă: B 
Pereţi: D 
Acoperiş/învelitoare 
Starea construcţiei: R 
Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, 
încălzire centrală, instalaţii electrice 
Adresa – str. Republicii, nr.268, municipiul 
Bârlad 
Vecinătăţi: 
N – Liceul Al. I. Cuza 
S – Parcul V.I.Popa 
E – str. Vasile Pârvan 
V – Parcul V.I. Popa 

1954 990.464,57 H.C.M. nr.2268/1954 

64 1.6.2 Teren şi clădiri –„Complex de 
servicii comunitare pentru 
copilul cu 
handicap”,municipiul Vaslui 

Suprafaţa teren aferent - 8.173 mp. 
Clădiri: 
 – corp A + corp B 
  - suprafaţa construită – 561,0mp, din care: 

- corp A-152,0 mp, din care  

2004 352,191,0 H.C.J nr. 73/2007 
Protocol nr.4248/2007 
Protocol transfer 
nr.111/2005 
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- corp B- 409,0 mp. 
  - suprafaţa desfăsurată – 561,0 mp. 
Regim de înălţime – P 
Structura: 
  - fundaţii beton armat 
  - zidărie cărămidă 
    - stâlpi beton armat  

- şarpantă lemn învelitoare ondulin 
Dotări – apă curentă, canalizare, energie 
electrică, încălzire centrală, telefonie, cablu 
TV, gaz metan 
 Adresa - str. Metalurgiei, nr.1, municipiul 
Vaslui 
Vecinătăţi: 
-N- str. Metalurgiei 
-S- teren SC Hidrotehnica SA Vaslui 

65 1.6.2 Teren şi clădiri –„Complex de 
servicii comunitare persoane 
cu handicap” , municipiul 
Bârlad 

Suprafaţă  teren aferent - 6.150mp. 
Construcţii: 
  - număr corpuri: - 7  
  - suprafaţa construită – 1650mp., din care 

- căsuţe - 6 buc. cu 1200mp 
- clădire centru recuperare, consiliere, 

administrativ – 450mp. 
Regim înălţime – P 
Structura: 

- căsuţe – fundaţii din beton, pereţi 
despărţitori şi plase tip sandwich 

Utilităţi – apă, încălzire gaz metan, telefonie, 
cablu TV Adresa – Republicii. nr.320, 
municipiul  Bârlad 
Vecinătăţi: 

- N- SC Hidrotehnica SA Vaslui 
- S- alee acces 
- V- alee acces 

E- SC Hidrotehnica SA Vaslui 

2003 2.994.781,79 H.C.J. Vaslui 
nr4248/2007 
Protocol nr.4248/2007 
Protocol de transfer 
nr.161/05.01.2005 
 

66 1.6.2 Teren şi clădiri –„Centrul de 
recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică” Mălăeşti, 
com. Vutcani 

Suprafaţă teren aferent  – 7870,0mp. 
Clădiri cu destinaţia de spital: 
 – nr. corpuri  =1 
  - supraf. constr.=750,0mp 
 - supraf. desf.=1050,0mp. 

1977 304.954,29 H.C.J. Vaslui nr.24/1999 
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Nr. nivele= P+E 
Structura de rezistenţă =A 
Capacitate = 30 paturi 
Anexe =9 
Supraf. constr.=1370,0mp. 
Adresa =sat. Mălăeşti, com. Vutcani 
Vecinătăţi: 

- N- locuinţe 
- S –biserică 
- E –pârâul Mălăeşti 
- V –strada secundară 

67 1.6.2.   Teren şi clădiri „Centrul de 
asistenţă medico – socială”  
Ghermăneşti, com.Drânceni 

Suprafaţa  teren aferent=30.000,0mp. 
Clădiri : 
– nr. corpuri=4 
 -supraf.constr.=2.300,0mp. 
 -supraf. desf.=2.300,0mp. 
Nr. nivele=P 
Structura de rezistenţă=A 
Anexe 
Nr.corpuri=5 
Supraf. constr.=2.600,0mp. 
Supraf. desf.=2.600,0mp. 
Adresa imobilului – sat. Ghermăneşti, com. 
Drânceni 
Vecinătăţi: 
   -N – izlaz 
   - S – DC 21 
   - E –izlaz 
   - V – proprietate Trandafir Gheorghe 

1912- 1985 277.982,0 HG nr.867/2002 
HCJ Vaslui nr.24/1999 

68 1.6.2. Teren şi clădiri – „Complex de 
servicii comunitare 
nr.2”municipiul  Bârlad 

Suprafaţă  teren aferent=1.200,0mp. 
Construcţii: 
- nr. corpuri=2 
- suprafaţa construită=576,4mp. 
Nr. nivele =P+4E 
Structura de rezistenţă –B 
Capacitate -250 locuri 
Adresa imobilului –str. V.Pârvan, nr. 4 , 
municipiul Bârlad 
Vecinătăţi: 

- N –garaj 

1997 750.432,13 O.G. nr.261/2000 
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-  S – bloc CFR 
-    E –bloc Q2 
-    V –bloc G1 

69 1.6.2. Teren şi clădire „Locuinţe 
sociale” , municipiul Bârlad 

Suprafaţa teren aferent=1.296,6 mp. 
Construcţii: 
-nr. corpuri =1 
-supraf. constr. =1.674,0mp. 
Nr. nivele =P+4E 
Struct. rezistenţă =B 
Nr. camere = 72 
Adresa – str. V.Pârvan, nr. 4, municipiul 
Bârlad 
Vecinătăţi: 

- N –garaj 
- S –bloc CFR 
- E  -bloc Q2 
- V – bloc G1 

1997 282.968,0 Legea nr.114/1996 
H.C.J. Vaslui 
nr.59/17.05.2007 

70 1.6.2. Teren şi clădire  „Casă tip 
familial”,municipiul  Bârlad 

Suprafaţă teren aferent=900,0mp. 
Construcţii: 
-nr. corpuri =1 
-supraf.constr.= 258,8 mp. 
Nr. nivele = P 
Structura rezistenţă = B 
Capacitate = 60 locuri 
Anexe: 

- nr. corpuri= 2 
- suprafaţa construită = 11,0 mp. 
Adresa imobilului – str. Epureanu nr.7, 
municipiul Bârlad 
Vecinătăţi: 
- N – str. I.Creangă 
- S – proprietate Lucin Lucia 
- E –alee acces  

V – propr.Subţirelu Gicu Pattz 

1918 158.456,13 O.G. nr.261/2000 
   

71 1.6.2. Teren şi construcţii –
„Complex de servicii 
comunitare”. municipiul Vaslui 

Suprafaţa de teren aferent=1560,76 mp. 
Construcţii: 
-nr. corpuri =3 
-supraf. constr. =468,0 mp. 
-supraf. desf.=837,0mp 
Nr. nivele =P+1E 

1998 994.940,47 O.U.G. nr.261/2000 
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Structura de rezistenţă  
- corp principal – P 
- spălătorie – A 
- centrală termică – A 

Capacitate – 60 locuri 
Adresa – str.Victor Babeş, nr. 1 , municipiul 
Vaslui 
Vecinătăţi:  

- N – Victor Babeş 
- S – bl. 447 
- E – magazin Big 
- V – str. V. Lupu 

72 1.6..2 Teren şi clădire “Centrul de 
recuperare pentru copilul cu 
handicap şi dizabilităţi”, 
Fălciu 

Suprafaţa  teren aferent =816,0mp 
Construcţii: 
  - nr. corpuri =2 
  - nr. anexe =4 
  -supraf. constr. = 640,0mp. 
Nr. nivele =P 
Structura de rezistenţă P 
Capacitate = 55 locuri 
Adresa – sat Fălciu, com. Fălciu 
Vecinătăţi: 

- N – propr. Part. Tatap Radu 
- S – propr. part. Sava Toader 
- E – propri. Part. Alexandrache Marcel 

şi Duca Constantin 
V – prop. Part. Crăciun Petrea şi Marin Sandu

1998 92.083,92 O.U.G. nr.261/2000 
  

73 1.6.2. Teren şi clădiri – „Centrul de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoanele vârsnice”,sat  
Giurcani 

Suprafaţa teren aferent =45.000,0mp. 
Construcţii: 
-nr. corpuri =2 
  - supraf.constr.=681 mp. 
 - corp principal =450,0mp. A 
  - anexe = 231mp 
Nr. nivele = 1 
Structura de rezistenţă = B 
Capacitate =70 paturi 
Adresa – sat Giurcani, com.Găgeşti 
Vecinătăţi:  

- N – str. principală 
- S – str. secundară 

1992 79.824,93 H.G. nr.261/2000 
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- E –str. secundară 
- V –str. secundară 

74 1.6.2. Teren şi clădire , sat. Bogeşti, 
com. Pogana 

Suprafaţa teren aferent - 3416,0 mp. 
Construcţii: 
 - nr. corpuri 3 
 - supraf.constr. = 635,0mp. 
Nr. nivele 

- pavilion = P+1E 
- cantina =P 

Structura  de rezistenţă = A 
Anexe  
-nr. anexe = 2 
-supraf.constr. = 120,0mp. 
Adresa – sat Bogeşti, com. Pogana 
Vecinătăţi: 
   - N –biserica, păşune comunală 
    - S – bloc locuinţe 
   - V- stradă secundară 
   - E –păşune comunală 

1965 837.034,73 H.G. nr.261/2001 

75 1.6.2. Teren şi clădiri Şcoala specială 
de arte şi meserii “Sfânta 
Ecaterina”,municipiul Huşi   

Suprafaţa teren aferent = 5.646,0mp. 
Clădiri: 
-nr. corpuri = 12 
-supraf.constr.= 3.403,0 mp. 
   -supraf.desf. = 7.279,0mp. 
Nr. nivele 

- săli de clasă şi ateliere = P 
- cămin = P+3E  
- bloc alimentar =P 
- centrală termică +spălătorie = P 

Structura de rezistenţă = A 
Capacitate: 

- săli de clasă şi ateliere =400 locuri   
cămin =340 locuri 
-  bloc alimentar = 100 locuri/ serie 

Anexe: 
   -nr. corpuri = 4 
   - suprafaţa construită = 980,0 mp. 
Adresa imobilului – str. Dobrina nr.2, 
municipiul Huşi  
Vecinătăţi: 

1963 
1974 
1984 

4.947.943,17 HG. Nr.261/2000 
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   - N –cale ferată 
   - S drum european  E581 
   - E –cale ferată 
   - V – cale ferată 

76 1.6.2. Teren şi clădire “Şcoala de 
învăţământ special”, oraş 
Negreşti  

Suprafaţa  teren aferent=18.605,0mp. 
Construcţii: 

- nr. corpuri = 3 
- suprafaţa construită = 2.025,0 mp. 

Nr. nivele:  
- şcoala=- P+1E 
- internat = P+3E 
- cantina –P 

Capacitate: 
- scoala =22 săli clasă  
- internat =340 locuri 
- cantina =100 locuri /serie 

Anexe: 
- nr. corpuri = 2 
- suprafaţa construită = 120,0mp. 

Adresa – str. V. Alecsandri, nr. 3 , oraş 
Negreşti 
Vecinătăţi: 
   -N –S.C. Racova S.A. Vaslui 
   -S – S.C. SCR SA Negreşti 
   -E – proprietate Ciortan G. 
   -V –str. V. Alecsandri 

1977 3.162.227,88 H.G. nr.261/2000 

77 1.6.2. Teren şi clădire Şcoala de 
învăţământ special 
„Aurora”municipiul  Vaslui 

Suprafaţa teren aferent=13.965,0mp. 
Construcţii: 

- nr. corpuri =3 
- suprafaţa construită =2.025,0 mp. 

Nr. nivele:  
- şcoala =P+1E 
- cantina =P 
- internat = P+3E 

Structura de rezistenţă =A 
Anexe: 
   -nr. corpuri =2 
   -supraf.constr.= 290,0mp. 
Capacitate: 

- şcoală =22 săli clasă 

1976 3.777.966,32 H.G. nr.261/2000 
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- internat =340 locuri 
- cantina = 100 locuri/serie 

Adresa –str. Filaturii, nr.9, municipiul Vaslui 
Vecinătăţi: 
   -N - bloc 422 
   -S -  str. Spitalului 
   -E - Spital judeţean Vaslui 
   -V- str. Filaturii 

78 1.6.2. Teren şi clădire „Şcoala de 
învăţământ special pentru 
surzi”, municipiul Vaslui 

Suprafaţă teren aferent= 7.336,0mp 
Construcţii: 
-nr. corpuri =4 
-supraf.constr. =2.503,0mp. 
Nr. nivele:  
-şcoală =P+1E 
-dormitoare =P+2E 
-cantină +spălătorie +centrală termică =P 
Structura de rezistenţă =A 
Capacitate: 
   -şcoala-16 săli de clasă 
   -cantina-100 locuri /serie 
   -internat -300locuri 
Adresa – str. M.Kogălniceanu, nr.25 , 
municipiul Vaslui 
Vecinătăţi: 

- N – str. M.Costin 
- S –Liceul M.Kogălniceanu 
- E –str. M.Kogălniceanu 
- V – Liceul M.Kogălniceanu 

Corp B Sala sport, ateliere 
Suprafaţă teren aferentă =1.055,0mp 
Clădiri: 
   -nr. corpuri =1 
   -supraf. constr.=608,0mp 
Nr. nivele =P 
Structura de rezistenţă =B 
Anexe 
Supraf. teren afer. = 490,0mp. 
Nr. corpuri =5 
  -supraf. constr.= 194,0 mp. 
Vecinătăţi: 

1955 
1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1924 
1955 
 

5.807.028,87 H.G. nr.261/2000 
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- N –Parchet Vaslui 
- S –str. M.Costin 
- E – str. M.Kogălniceanu 
- V – biserica catolică 

79 1.6.2. Teren şi clădire – “Centrul de 
îngrijiri şi asistenţă pentru 
persoanele vârstnice”, 
municipiul  Huşi 

Suprafaţa  teren aferent = 19.986,0 mp. 
Construcţii: 
-nr. corpuri = 1 
-supraf.const.= 954,0mp. 
Nr. nivele  =P+1E 
Structura de rezistenţă = A 
Capacitate = 108 locuri 
Anexe 
-nr. corpuri = 4 
-supraf. constr. = 452,0mp. 
Adresa imobilului – str. Huşi – Stănileşti, 
nr.9, municipiul Huşi 
Vecinătăţi: 

- N – fost S.C. AROMEC SA Huşi 
- S-  cămin spital Huşi 
- E  - cămin spital Huşi 

V –S.C. MOLDOTEX SA Huşi 

1974 699.614,58 H.C.J Vaslui nr.24/1999 

80 1.6.2. Teren şi clădiri – “Centrul de 
recuperare şi reabilitare 
pentru persoanele cu 
handicap”, municipiul Huşi 

CORP I 
Supraf.teren afer.=8.700,0mp. 
Construcţii: 
-nr. corpuri = 2 
-supraf.constr. =4065,0mp 
Nr. nivele = S+P+3E 
Structura de rezistenţă = A 
Capacitate = 250 locuri 
Anexe  

- nr. corpuri = 1 
Adresa – şoseaua Huşi  - Stănileşti, nr.9, 
municipiul Huşi 
Vecinătăţi: 
   -N – fost SC AGROMEC SA Huşi 
   -S –DN 24 B 
   -E – cartier Dacia 
   -V –Bază recepţie 
CORP II 
Suprafaţa de teren aferentă =177,37,0 mp. 

1978 2.685.772,46 HCJ Vaslui nr.24/1999 
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Construcţii: 
   -nr. corpuri = 1 
   - supraf.constr.= 177,0mp. 
Nr. nivele = P+1E 
Structura de rezistenţă = B 
Capacitatea = 15 locuri 
Adresa imobilului – str. Huşi – Albiţa, nr. 22, 
municipiul Huşi 
Vecinătăţi: 
   - N  – drum european E 581 
   - S  –  proprietate Munteanu Ion 
   - E  -  proprietate Moişanu Vasile 
   - V –  proprietate Diaconu Ion 

81 1.6.2.   Teren şi clădire, sat Bogeşti, 
com.Pogana 

Suprafaţa  teren aferent =3.000,0 mp. 
Construcţii: 
-nr. corpuri =1 
-supraf.constr.= 697,0 mp. 
Structura de rezistenţă = A 
Capacitate = 16 săli de clasă 
Adresa imobilului – sat Bogeşti, com. Pogana 
Vecinătăţi:  
   -N – biserică 
   -S –proprietate Banu Constantin 
   -E – păşune comunală 
   -V –stradă secundară 

1965 17.822,99 HCJ Vaslui nr.91/2004 
Protocol nr. 1820/2007 

82 1.6.2. Teren şi construcţii, municipiul 
Vaslui 

Suprafaţa  teren aferent=2.350,0mp. 
Construcţii: 
-nr. corpuri = 8 
-supraf.constr.= 1.197,68 mp. 
Nr. nivele: 

- sediul administrativ = P+1E 
- magazii+ atelier+garaj+ depozite  

Adresa imobilului – Şoseaua Naţională 
Vaslui Iaşi, nr.1, suburbia Moara Greci, 
municipiul Vaslui 
Vecinătăţi: 
   - N – Asociaţia familială Rusu 
   - S- drum exploatare+ locuinţe particulare 
   -  E - SC DUMRAVA SA Vaslui 
   - V- tren arabil 

1965 
2005 

592.200,0 H.G. nr.669/1999 
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83 1.6.2. Teren şi construcţii, oraş 
Negreşti 

Suprafaţa teren aferent =1488,0 mp. 
Construcţii: 
-nr. corpuri =1 
-supraf.constr.= 191,7mp. 
Nr. nivele = P 
Adresa – str. Decebal, nr. 35 , oraş Negreşti 
Vecinătăţi: 

- N – Staţia Peco 
- S – teren agricol 
- E –DJ Vaslui Negreşti 
- V – teren agricol 

1965 
2005 

59.600,0 H.G. nr. 669/1999 

84 1.6.2. Teren şi construcţii, municipiul 
Bârlad 

Suprafaţa teren aferent = 6.200,0mp 
Construcţii: 

- nr. corpuri=5 
-supraf.constr. =660,09,0mp. 
Anexe = 4 
Nr. nivele = 4 
Adresa – str. 1 Decembrie , nr. 91, municipiul 
Bârlad 
 Vecinătăţi: 

- N –staţie tratare apă 
- S – str. Cozia 
- E – şoseaua Bârlad – Ciocani 
- V –spital de copii Bârlad 

1965 
2005 

334.100,0 H.G. nr.669/1999 

85 1.6.2.. Teren şi construcţii, municipiul 
Huşi 

Suprafaţa  teren aferent = 3.010,0mp. 
Construcţii: 
   -nr.. corpuri = 9  
   -suprafaţa construită = 1237,21 mp. 
Nr. nivele = P 
Adresa – str. Huşi – Albiţa nr.12, municipiul 
Huşi 
Vecinătăţi: 

- N – Şoseaua Huşui – Drânceni 
- S –Cartierul Recea  
- E –Centrul reproducţie şi selecţie a 

animalelor Huşi 
V – fost AGROMEC Huşi 

1965 
2005 

360.900,0mp. H.G. nr.669/1999 

86 1.6.2 Teren şi construcţii „Centrul 
medico – social”,  com. Băceşti 

Suprafaţă teren aferent-15.000 mp. 
Construcţii: 
  -nr corpuri principale– 2 

2003 1.169268,26 H.C.J. Vaslui 
Nr. 54/2003 
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   -suprafaţa constr. – 1.346,9 mp. 
  -suprafaţa utilă – 1.166,3 mp. 
Nivele – P+ 1E 
Anexe 
 -nr. construcţii – 5 

- suprafaţa construită –455,94 
- suprafaţa utilă – 371,61 mp. 

Adresa – sat Băceşti, com. Băceşti  
Vecinătăţi: 

- N-proprietate Stratan Gheorghe 
- S – DN 15 
- E – proprietate Cantemir Maria 
V –Şcoala generală 

 
 


