
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.163/2008 
privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Vaslui, 
suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională nr.16, proprietate publică a judeţului Vaslui, din 
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui 
 
 având în vedere adresa nr.34202/12.11.2008 a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui, prin care solicită darea în administrare a imobilului si a terenului aferent cu denumirea 
„Sediu administrativ al D.G.A.S.P.C”, proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea 
Consiliului judeţean Vaslui; 
          având în vedere prevederile H.G nr.120/1998 privind transmiterea unui imobil, situat în judeţul 
Vaslui, din patrimoniul Societăţii comerciale „Agromec”- S.A. Moara Grecilor în proprietatea  publică a 
judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui şi ale contractului de vânzare-cumpărare 
nr.969/20.12.1997, autentificat sub nr.3315/1998; 
           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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. - Se aprobă transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul 
Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională nr.16,  proprietate publică a judeţului Vaslui, 
identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului 
judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 
          Art.2. -  Predarea – preluarea imobilului prevăzut la art.1, se face în termen de 15 zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate. 

                                                                                                             Vaslui, 28 noiembrie 2008 
 

P R E Ş E D I N T E , 
        Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                                 Contrasemnează:                    
                                                                                                                  Secretar al judeţului Vaslui 

                                                                                                                                         Gheorghe Stoica 
 
 
 

         



ANEXĂ  
                        la Hotărârea nr.163/2008 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului compus din teren şi construcţii proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul 
Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui – Iaşi, nr.16 care trece în administrarea 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui 
 

Nr. 
crt. 

Adresa imobilului 
care se transmite 

Persoana 
juridică de la 
care se transm 

Persoana 
juridică la care 
se transmite 

Caracteristici tehnice 

1 Mun.Vs., suburbia 
Moara Grecilor, 
Şoseaua Naţională 
Vaslui – Iaşi, nr. 16 

Consiliul 
judeţean 
Vaslui 

DGASPC 
Vaslui 

- Suprafaţă de teren aferent- 8054 mp 
- Suprafaţă total construită-2810 mp 
- Suprafaţă total desfăşurată – 5244mp 
- Valoare inventar - 840.456 RON 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în 
municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională nr.16, proprietate publică a judeţului 
Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Vaslui 
 
        În baza  H.G nr.120 din 9.03.1998 privind transmiterea unui imobil, situat în judeţul Vaslui, din 
patrimoniul Societăţii comerciale „Agromec”- S.A. Moara Grecilor în proprietatea  publică a judeţului 
Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui şi a Protocolului nr.1099/11.07.2000, a fost preluat 
cu plată, conform contractului de vânzare-cumparare nr.969/20.12.1997 imobilul din str. Şoseaua 
Naţională nr.16, reprezentând „căminul de nefamilişti”, compus din construcţii în suprafaţa construită 
desfăşurată de 2.810 mp,  şi teren în suprafaţă de 8.054 mp. 
       Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, prin adresa nr.34202/12.11.2008 a 
solicitat darea în administrare a imobilului şi a terenului aferent cu denumirea „Sediu administrativ al 
D.G.A.S.P.C Vaslui” (fost cămin de nefamilişti), situat în municipul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, str. 
Şoseaua Naţională, nr.16, motivat de faptul că în acest imobil şi-a desfăşurat activitatea de la data dării în 
folosinţă iar prin Hotărârea de Guvern mai sus menţionată s-a prevăzut în mod expres destinaţia acestuia.        
      Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 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 destinatiei stabilite. 
     Fiind îndeplinite condiţiile cerute de lege, am initiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l 
aprobaţi în forma prezentată. 

 
PREŞEDINTE, 

Vasile Mihalachi 
 


