
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.59/2007 
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea 

Comandamentului de jandarmi Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui 
 
 având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.4/31.01.2007 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „REABILITAREA ŞI 
REFUNCŢIONALIZAREA BLOC G1” din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4; 
 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. a) şi art.97alin. 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 unui imobil compus dintr-o construcţie şi terenul aferent, 
proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, având datele de identificare prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta, din administrarea Comandamentului de jandarmi Vaslui 
în administrarea Consiliului judeţean 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, 17 mai 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 unui imobil proprietate publică a judeţului Vaslui din 
administrarea Comandamentului de jandarmi Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 În proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Comandamentului de jandarmi 
Vaslui se află un imobil, bloc G1, cu o arie construită desfăşurată de 1.670 mp., arie utilă de 1.377 mp., 
arie locuibilă de 1.064 mp., cu un număr de 39 apartamente. 
 Pentru a deveni folosibil imobilul necesită efectuarea unor lucrări care fac obiectul investiţiei de 
“REABILITARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE BLOC G1”, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean 
Vaslui nr.4/31.01.2007. 
 Pentru realizarea acestor lucrări de investiţii, propun să fie trecut în administrarea Consiliului 
judetean Vaslui. 
 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 



ANEXA 
         la Hotărârea nr.59/2007 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

 
a unei părţi (scară) dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui, care trece din 

administrarea Comandamentului de jandarmi a judeţului Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean 
Vaslui 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică 
de la care se 
transmite imobilul 

Persoana juridică la 
care se transmite 
imobilul 

Caracteristicile tehnice ale imobilului 

Municipiul Bîrlad, 
str. Vasile Pârvan, 
nr.4 

Comandamentul de 
jandarmi a 
judeţului Vaslui 

Consiliul                         
judeţean Vaslui 

Bloc G1, sc.A, 4 etaje, 72 camere(fost 
cămin de fete) 
-Supraf. utilă-1280,56mp. 
-Supraf. constr.-1674,0mp. 
-Supraf. teren-1296,6mp. 

 
 


	H O T Ă R Â R E A  Nr .59/2007 
	Corneliu Bichineţ 
	EXPUNERE DE MOTIVE 
	DATELE DE IDENTIFICARE 

