
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 7/2007 
privind autorizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui de a accepta 

o donaţie cu sarcini în favoarea judeţului Vaslui 
 

având în vedere : 
- adresa nr.1188/25.01.2007 a Fundaţiei „Podul Dragostei” cu sediul în municipiul Bîrlad, 

str.Carpaţi, Nr.1, Bl.A.1, sc.A, Parter, prin care se solicită Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui acceptarea donaţiei unei case proprietate privată cu o suprafaţă construită de 
163 m.p., amplasată în satul Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui, cu destinaţia de locuinţă socială 
pentru persoanele cu handicap; 

- adresa nr.524/2007 a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui din care 
rezultă că imobilul care face obiectul donaţiei îi este necesar pentru a asigura spaţiu de locuit pentru 
persoanele cu handicap ; 

- dispoziţiile art.3 alin.2 din Decretul nr.478/1954 privitor la donaţiile făcute statului şi ale art.813 
şi următoarele din Codul civil ; 

- dispoziţiile art.5 alin.(2), art.7 alin.(2) şi art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul dispoziţiilor art.109 alin.(1) şi art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 Consiliul judeţean Vaslui ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. – (1) Se autorizează Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui să 
accepte oferta de donaţie cu sarcini, formulată de Fundaţia „Podul Dragostei” cu sediul în municipiul 
Bîrlad, str. Carpaţi, nr.1, bl.A.1, sc.A, Parter, în favoarea judeţului Vaslui, constând dintr-un imobil 
compus dintr-o construcţie în suprafaţă construită de 163 m.p. cu destinaţia de locuinţă socială pentru 
persoane cu handicap, amplasată în satul Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui. 
                        (2) Semnarea contractului de donaţie se va face de directorul general al Direcţiei generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 
 Art.2. – Construcţia prevăzută la art.1 alin.(1) devine proprietatea publică a judeţului Vaslui şi va 
fi dată în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, instituţie 
publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului judeţean Vaslui, cu sediul în suburbia 
Moara Grecilor, municipiul Vaslui, Şoseaua naţională Vaslui-Iaşi, nr.1, care o va conserva şi o va 
administra, potrivit voinţei donatorului. 
 Art.3. – Stabilirea valorii actuale a construcţiei donate, în vederea înregistrării acesteia potrivit 
legii, va fi efectuată, după autentificarea contractului de donaţie, de o comisie de evaluare constituită din 
specialişti ai Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 

                                                                         Vaslui, 31 ianuarie 2007 
 

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

                                                                                                                                              Contrasemnează: 
                                                                                                                                      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 autorizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui de a accepta o donaţie cu sarcini în favoarea judeţului Vaslui 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
 Prin adresa nr.1188/25.01.2007 înaintată de Fundaţia „Podul Dragostei” şi înregistrată la Direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, se oferă acceptarea unei donaţii cu sarcini, 
reprezentând o casă cu destinaţia de locuinţă socială în suprafaţă totală de 163 m.p. amplasată pe raza 
unităţii administrativ- teritorială a satului Giurcani, comuna Găgeşti. 
 Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, prin adresa nr.524/2007 
concluzionează că această construcţie este necesară pentru a se asigura în continuare spaţiu de locuit 
pentru persoanele cu handicap care au făcut obiectul protecţiei speciale în unităţile de ocrotire. 
 Această construcţie este amplasată pe terenul proprietate publică a judeţului Vaslui şi în 
administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în  suprafaţă de 3331 
m.p. care a fost transmis în folosinţă gratuită donatorului prin hotărârile Consiliului judeţean Vaslui, nr.7 
din 17.02.2004 şi nr.104 din 26.11.2004. 
 Pentru ca această ofertă de donaţie cu sarcini să poată fi autentificată prin contract, în conformitate 
cu dispoziţiile Decretului nr.478/1954 privitor la donaţiile făcute statului şi ale art.813 şi următoarele din 
Codul Civil precum şi ale  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic  al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare, trebuie ca acceptarea de către conducătorul Direcţiei generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului să fie autorizată în prealabil de către Consiliul judeţean Vaslui cu 
care se află în raporturi de subordonare. Totodată, prin proiectul de hotărâre de autorizare se propune 
mandatarea directorului general al instituţiei mai sus amintite de a semna contractul de donaţie. De 
asemenea, prin proiectul de hotărâre se prevede că imobilul compus dintr-o construcţie care face obiectul 
donaţiei să fie dat în administrare Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui care 
îl va conserva şi administra, potrivit voinţei donatorului. 
 Având în vedere considerentele mai sus prezentate am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care 
vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

 


