
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.31/2008 
privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, 
situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, din administrarea 
Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pe perioada 
executării lucrărilor de consolidare 

 
 având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui ; 
 în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit.a şi 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 art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
           Consiliul judeţean Vaslui ; 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 Art.1. – Se aprobă solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a 
statului, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, compus din 
construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, din administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui, în administrarea 
Consiliului judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare. 
 Art.2. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.134/2007 se abrogă. 
 Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului judeţului Vaslui, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Vaslui şi va fi înaintată Guvernului României, împreună cu documentaţia 
aferentă proiectului de hotărâre de Guvern. 

                
  Vaslui, 27 februarie 2008 

 
 

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

                                                                                                                                                Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica 



 A n e x a 
                                                                   la Hotărârea Nr.31/2008 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului „ Palatul Administrativ ”, proprietate publică a statului, care trece din 
administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui în administrarea Consiliului judeţean 
Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare  
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate 
publică a statului, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, din 
administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pe 
perioada executării lucrărilor de consolidare 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Palatul Administrativ judeţean Vaslui este o clădire construită între anii 1969 – 1971. 
 De la darea în folosinţă şi până în prezent, clădirea a trecut prin trei cutremure severe : 1977, 
1986 şi 1990, în urma cărora a suferit o serie de degradări care determină necesitatea executării 
lucrărilor de consolidare, având în vedere importanţa acesteia. 
 În perioada existenţei clădirii nu s-au făcut nici un fel de intervenţii cu caracter de consolidare, 
realizându-se numai  lucrări de cosmetizare şi igienizare efectuate periodic, pentru asigurarea 
funcţionalităţii la parametrii solicitaţi. 
 În palatul administrativ îşi desfăşoară activitatea cele mai importante instituţii ale statului în 
teritoriu – Instituţia Prefectului şi Consiliul judeţean Vaslui, Primăria municipiului Vaslui, precum şi 
alte instituţii de interes judeţean. 
 Toate aceste instituţii sunt de importanţă vitală pentru bunul mers al judeţului, adăpostind un 
număr considerabil de funcţionari publici precum şi un important flux de cetăţeni. 
 În „Proiectul Managementul Riscului la Dezastre Naturale, Componenta Reducerii Riscului 
Seismic” finanţat de Banca Mondială a fost nominalizată şi clădirea Palatul Administrativ judeţean 
Vaslui motiv pentru care s-au demarat lucrările de proiectare. 
 Prin Hotărârea de Guvern nr.706/1994 clădirea Palatului Administrativ a fost declarată ca fiind 
proprietate publică de interes naţional şi trecută în administrarea Instituţiei Prefectului, iar prin 
Hotărârile de Guvern nr.9/2001 a cărei prevederi au fost preluate prin Hotărârile de Guvern 
nr.1019/2003, nr.1844/2004, imobilul a fost dat în administrarea comună a Instituţiei Prefectului şi a 
Consiliului judeţean Vaslui. Începând din  anul 2006, Hotărârea de Guvern nr.1844/2004 a fost 
abrogată  prin Hotărârea de Guvern nr.460/2006, care nu a mai preluat prevederile legale cu privire la 
dreptul de administrare comună. 
 Întrucât conform H.G. nr.9/2001 şi la momentul demarării proiectului sus menţionat clădirea 
Palatului Administrativ Judeţean Vaslui era în administrarea comună a Instituţiei Prefectului şi a 
Consiliului judeţean Vaslui, s-a convenit de către cele două instituţii în cauză ca de documentaţiile de 
consolidare şi de execuţia lucrărilor să se ocupe Consiliul judeţean Vaslui, motivat de faptul că 
potrivit Programului finanţat de Banca Mondială, acesta din urmă este autoritatea eligibilă. 
 Aşa cum am precizat deja, ulterior iniţierii „Proiectului Managementul Riscului la Dezastre 
Naturale, Componenta Reducerii Riscului Seismic” Consiliul judeţean a pierdut dreptul de 
administrare asupra imobilului prin H.G. 460/2006. 
 Nemaiavând un drept de administrare suntem puşi în imposibilitatea de a continua investiţia. 
  În contextul prezentat pentru continuarea proiectului, solicităm trecerea imobilului „Palatul 
Administrativ”, aflat în domeniul public al statului, compus din clădiri şi terenul aferent, situat în 
municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr.79, judeţul Vaslui, având datele de identificare prevăzute 
în anexa la proiectul de hotărâre, din administrarea Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui, în 
administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor  de consolidare. 
 Având în vedere cele expuse mai sus vă supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a 
statului, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, din 
administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean 
Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare, în forma prezentată. 
  

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

                


