
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.130/2007 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui 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 adresa nr.1627 din 25.10.2007 a Centrului de asistenţă medico-socială 
Băceşti, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.6095 din 26.10.2007, prin care se solicită 
modificarea punctului 1, coloana 4 “Caracteristici tehnice ale imobilului care se transmite” din anexa 
la  Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.115/2007; 
 în temeiul dispoziţiilor 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: 
 
 Articol unic - Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui 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, după cum 
urmează: punctul 1, coloana 4 “Caracteristici tehnice ale imobilului care se transmite”  va avea 
următorul cuprins: “ Suprafaţă teren – 31797 mp ”. 

          Vaslui, 31 octombrie 2007  
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                    Contrasemneză: 
                                 Secretarul judeţului Vaslui 
                                                    Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
 P R E Ş E D I N T E  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui 

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 
  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Prin Hotărârea nr.115/2007 Consiliul judeţean Vaslui, având în vedere dispoziţiile legale, a 
trecut din administrarea sa în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti a imobilului 
- teren şi clădiri - situat în satul Băceşti, comuna Băceşti, judeţul Vaslui, având o suprafaţă aferentă de 
15.000 mp.  
 În prezent, pentru promovarea unor proiecte de dezvoltare, modernizare şi echipare cu 
finanţare prin Agenţia de Dezvoltare Nord Est, Centru întocmeşte documentaţia ce cuprinde şi Cartea 
funciară a imobilului. Cu ocazia întocmirii acesteia şi în urma măsurătorilor Topo efectuate în teren s-
a constatat că suprafaţa totală aferentă imobilului – teren şi clădiri – este de 31797 mp. De asemenea, 
Comisia de aplicare a legilor fondului funciar de la nivelul comunei Băceşti cu ocazia măsurătorilor în 
teren a stabilit aceeaşi suprafaţă aferentă de 31797 mp potrivit adeverinţei nr.2848/25.10.2007. Istoric 
aceasta este suprafaţa de teren pe care a administrat-o Spitalul Băceşti, preluată apoi de Spitalul 
judeţean de urgenţă Vaslui, care datorită unor înregistrări eronate în evidenţele contabile a emis 
documente în care nu figura suprafaţa reală de teren. Vecinii imobilului în cauză nu au pretenţii asupra 
terenului din incinta Centrului şi recunosc dreptul acestuia de folosinţă. 
 Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind 
modificarea anexei la Hotarârea Consiliului judeţean Vaslui 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 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 
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