
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.2/2008 
privind solicitarea transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Vaslui din 

administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui pentru 
Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui 

 
 
 având în vedere dispoziţiile art.12 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ; 

în baza art.6 din H.G. nr.125/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, 
instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative 
speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată ; 
           Consiliul judeţean Vaslui ; 
 

 
H O T Ă R Ă ŞT E : 

 
 Articol unic – Se aprobă solicitarea transmiterii unui imobil, aflat în domeniul public al 
municipiului Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului 
judeţean Vaslui pentru Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui. 

          
 Vaslui, 31 ianuarie 2008 

 
 
 

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 solicitarea transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al 
municipiului Vaslui din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea 
Consiliului judeţean Vaslui pentru Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui 
  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Imobilul a cărei transmitere în administrare se solicită se află situat în strada Donici nr.2 şi este 
fosta cantină a Liceului Teoretic „M.Kogălniceanu” . Acest imobil se află în domeniul public al 
municipiului Vaslui. 
 Potrivit Hotărârii Consiliului local al municipiului Vaslui nr.87/25.09.2002 destinaţia imobilului 
„Cantina Liceului M.Kogălniceanu” a fost schimbată în vederea atribuirii în folosinţă, Centrului judeţean 
de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui. 
 La acest imobil au fost efectuate lucrări de consolidare în valoare de 1.480.710,42 lei, fiind 
adaptat cerinţelor de funcţionare a Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională ca unitate 
conexă învăţământului preuniversitar cu personalitate juridică înfiinţat prin dispoziţiile art.1 din 
Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1251/2005. 
 Potrivit art.6 din acelaşi act normativ finanţarea învăţământului special şi special integrat se face 
din bugetele judeţelor unde funcţionează unitatea de învăţământ special. 
 Pentru angajarea de cheltuieli în vederea întreţinerii acestuia precum şi pentru accesarea de 
proiecte cu finanţare internă şi/sau externă este necesar stabilirea regimului juridic sub care este deţinut de 
către instituţia menţionată. 
 Potrivit dispoziţiilor art.12 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare bunurile din domeniul public pot fi date în administrare 
autorităţilor publice locale, a instituţiilor publice de interes judeţean. 
 Faţă de considerentele arătate mai sus prin proiectul de hotărâre iniţiat, vă propun să fiţi de acord 
cu solicitarea adresată Consiliului local al municipiului Vaslui de a ne transmite în administrare imobilul 
menţionat mai sus. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

         



     A N E X Ă 
                                              la Hotărârea Nr.2/2008 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului, aflat în domeniul public al municipiului Vaslui şi în administrarea Consiliului local al 
municipiului Vaslui, solicitat pentru a fi preluat în administrarea Consiliului judeţean Vaslui 
 

Nr. 
crt. 

Adresa imobilului a 
cărei transmitere în 

administrare se 
solicită 

Persoana juridică 
în a cărei 

proprietate 
se află imobilul 

Persoana 
juridică 

care solicită 
transmiterea în 
administrare 

Caracteristicile tehnice ale imobilului 

1. Municipiul Vaslui 
str.Donici nr.2  

 

Municipiul Vaslui 
Consiliul local 

Vaslui 

Consiliul 
judeţean Vaslui

Suprafaţă teren = 500 mp Suprafaţa 
construită=371,91 mp 
suprafaţa desfăşurată =881,07 mp 
Total suprafaţă utilă = 731,33 mp 
 din care : 
a) – subsol = 115,33 mp 
b) – parter = 303,73 mp 
c) – etaj I = 312,27 mp 
Val. de inventar = 1.568.918.71 lei 

 
 


