
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.149/2007 
privind transmiterea spaţiilor din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Piaţa Independenţei nr.1, 
proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea 
Muzeului judeţean ,,Ştefan cel Mare” Vaslui 
 
 având în vedere adresa nr.546/24.10.2007 a Muzeului judeţean Ştefan cel Mare Vaslui, prin care 
solicită transmiterea în administrare a unor spaţii proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea 
Consiliului judeţean 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.91, alin. (1), 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 spaţiilor din imobilul situat în municipiul Vaslui str. Piaţa 
Independenţei, nr.1, proprietate publică a judeţului Vaslui, identificat potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Muzeului 
judeţean ,,Ştefan cel Mare” Vaslui. 
 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, 30 noiembrie 2007  
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                         Contrasemnează: 
                             Secretar al judeţului Vaslui 
                         Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind transmiterea spaţiilor  din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Piaţa 
Independenţei, nr.1, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui 
în administrarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare”, Vaslui 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri 

Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui îşi desfăşoară activitatea în spaţiile din imobilul situat 
în municipiul Vaslui, str. Piaţa Independenţei din anul 1974. 

 Imobilul este proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean 
Vaslui. 
 Din anumite motive  şi considerente spaţiile respective nu au fost date în administrarea Muzeului 
judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui. 
 Muzeul judeţean Vaslui este instituţie publică de interes judeţean şi funcţionează în  subordinea 
Consiliului judeţean Vaslui, având buget propriu de venituri şi cheltuieli. Potrivit legii i se pot da în 
administrare bunuri din domeniul public al judeţului pentru a le folosi potrivit destinaţiei stabilite prin 
proiectarea şi execuţia construcţiei.  

Pentru întocmirea  documentaţiei în vederea elaborării de proiecte cu finanţare externă trebuie  
îndeplinite anumite criterii, printre care şi cel de deţinere în  proprietate sau în administrare a spaţiilor în 
care funcţionează. Imobilul în care funcţionează are suprafaţa de teren aferentă  de 1818,91 mp. şi o  
suprafaţa construită utilă  de 2810,78 mp. 

În acest imobil funcţionează şi Biblioteca judeţeană Vaslui, suprafaţa utilă în folosinţa comună a 
celor două instituţii fiind de 273,96mp.   
 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.149/2007 

 
    DATELE DE IDENTIFICARE 
a spaţiilor din incinta   imobilului, proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Vaslui 
str.Piaţa Independenţei nr.1, care trec în administrarea Muzeului judeţean ”Ştefan cel Mare” Vaslui 
 
Nr. 
crt. 

Adresa spaţiilor 
care se transmit 

Persoana juridică 
de la care se 
transmit 

Persoana juridică la 
care se transmit 

Caracteristici tehnice 

1 Municipiul 
Vaslui, str.Piaţa 
Independenţei 
nr.1  

Judeţul Vaslui 
Consiliul 
judeţean Vaslui 

Muzeul judeţean 
„Ştefan cel Mare” 
Vaslui 

1.Suprafaţă teren aferent - 1818,91 mp  
2.Total supraf.utilă- 2.810,79mp, din 
care:  
 a) subsol-  
-  supraf. utilă.-609,15mp.  
 b) demisol- 
-supraf. utilă-695,65mp 
 c) etaj I 
-supraf. utilă-1.164,54 mp. 
 d) etaj II 
- supraf. utilă – 341,45 mp.  
3.Total supraf. utilă în folos. comună- 
273,96 mp. 
4.Valoare inventar- 3.769,037 lei 
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