
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

H O T Ă R Â R E A Nr.115/2007 
privind transmiterea imobilului–teren şi clădiri, proprietate publică a judeţului Vaslui, din 

administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea  
Centrului de asistenţă medico–socială Băceşti 

 
  având în vedere prevederile art.1 alin. (1) şi art.5, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 
privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată prin Legea 
nr.99/07.04.2004; 
 având în vedere dispoziţiile H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de asistenţă medico – socială; 
 având în vedere prevederile art.12, alin. (1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu  modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (1), lit. c) , alin.(4), lit.b) şi art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/ 
2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1.- Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea 
Centrului de asistenţă medico – socială Băceşti a imobilului - teren şi clădiri , proprietate publică a 
judeţului Vaslui, identificate potrivit  anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 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 intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

          Vaslui, 25 septembrie 2007  
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                      Contrasemneză: 
                                       Secretarul judeţului Vaslui 
                                  Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului - teren şi clădiri-,  proprietate publică a judeţului 
Vaslui , din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Centrului de asistenţă medico – 
socială Băceşti, pe timpul înfiinţării 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri 
 În proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui se află şi 
imobilul compus din terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de asistenţă medico – 
socială Băceşti.   
  În baza Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 
interes judeţean şi local,în baza hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.54/30 sept.2003 a fost înfiinţat 
Centrul de asistenţă medico – social Băceşti ca instituţie rezidenţială de interes judeţean , cu personalitate 
juridică, în subordonarea Consiliului judeţean Vaslui, prin reorganizarea Secţiei exterioare  Băceşti a 
Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui care şi–a încetat activitatea , acestea fiind proprietate publică a 
judeţului Vaslui.  

În conformitate cu prevederile art.5, alin.(1) din H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico – sociale : „Bunurile aflate în 
administrarea unităţilor sanitare care se reorganizează trec în administrarea unităţilor de asistenţă medico 
– sociale, conform protocolului de predare - primire încheiat între acestea”. 

Fiind îndeplinite condiţiile cerute de lege , am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l 
aprobaţi în forma prezentată. 

 
PREŞEDINTE, 

Corneliu Bichineţ 
                 



ANEXĂ 
          la  Hotărârea nr.115/2007 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului format din teren  şi clădiri , proprietate publică a judeţului Vaslui , din administrarea 
Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Centrului de asistenţă medico – socială Băceşti, pe timpul 

înfiinţării 
 

Locul unde este situat 
imobilul care se 
transmite 

Persoana 
juridică de 
la care se 
transmite 

Persoana juridică 
la care se 
transmite 

Caracteristici tehnice ale imobilului care se transmite 

Satul Băceşti, com. 
Băceşti, jud. Vaslui 

Consiliul 
Judeţean 
Vaslui 

Centrul de 
asistenţă  medico 
– socială Băceşti 

1.- Suprafaţă teren – 15.000 mp. 
2.-Clădiri – corp A+ Corp  B 
-Suprafaţa construită – 704,50 mp.,din care: corp A –
498,19 mp., corp B – 206,31 mp. 
-Regim de înălţime: 
-corp A- P+1E 
-Corp B – P 
 3.Anexe: 
1.-Centrala termică – suprafaţa construită –228,16 mp. 
2.-Pavilion interne – suprafaţa construită – 642,4 mp. 
3.-Depozit combustibil – suprafaţa construită –81,28 mp.
4.-Atelier –suprafaţă construită -  69,0 mp. 
5.-Alte construcţii – suprafaţa construită – 34,0 mp. 
-Valoare de inventar –1.169.266,56,0 lei 
-Vecinătăţi: 
   -N- proprietate Stratan Gheorghe 
   -S- DN 15 
   -E –proprietate Cantemir Maria 
   -V – Şcoala generală Băceşti 

  
 


