
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

H O T Ă R Â R E A Nr.33/2008 
 

privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani a unui spaţiu din incinta imobilului 
aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul 

Epureanu, nr.19, Asociaţiei “Bună Ziua, Copii din România” Bîrlad 
 
  având în vedere solicitarea Asociaţiei “Bună Ziua, Copii din România” cu sediul în 
municipiul Bîrlad, bulevardul Primăverii, nr.15, bl.C2, sc.B, ap.1,  înregistrată la Consiliul judeţean 
Vaslui sub nr.1295 din 21.02.2008, cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu alcătuit din 3 
camere şi anexe din incinta imobilului proprietate publică a judeţului Vaslui situat în municipiul 
Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19; 
 având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
nr.5653/22.02.2008 înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.1353/22.02.2008; 
 având în vedere dispoziţiile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul dispoziţiilor art.124 şi ale art.97 alin. (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 darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu având 
datele de identificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din incinta 
imobilului aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, 
nr.19, Asociaţiei “Bună Ziua, Copii din România” cu sediul în bulevardul Primăverii, nr.15, bl.C2, 
sc.B, ap.1, municipiul Bîrlad, persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de 
binefacere. 
 Art.2. – Destinaţia spaţiului prevăzut la art.1 este pentru desfăşurarea de servicii de consiliere 
socială, consiliere psihologică, sprijin şi educaţie parentală, sprijin copiilor care au dificultăţi de 
dezvoltare şi integrare socială. 
 Art.3. – Cheltuielile aferente consumului de energie electrică, gaze, canal, telefon, precum şi 
celelalte cheltuieli privind folosinţa şi întreţinerea spaţiului prevăzut la art.1 se suportă, proporţional 
cu suprafaţa dată în folosinţă gratuită, de Asociaţia “Bună Ziua, Copii din România” Bîrlad. 
 Art.4. – Dreptul de folosinţă gratuită al Asociaţiei “Bună Ziua, Copii din România” Bîrlad 
asupra spaţiului prevăzut la art.1 încetează în situaţia în care preşedintele Consiliului judetean Vaslui 
constată că spaţiul nu este folosit potrivit destinaţiei prevăzute la art.2. 
 Art.5. – Predarea-preluarea spaţiului prevăzut la art.1, se face pe bază de protocol încheiat 
între părţile interesate în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

                        
 Vaslui, 27 februarie 2008  

 
 

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

                                                                                                                                               Contrasemnează: 
                                                  Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                      Gheorghe Stoica 



 
Anexă la Hotărârea nr.33/2008 

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 

a spaţiului dat în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani,  Asociaţiei “Bună Ziua, Copii din 
România” Bârlad, din incinta imobilului aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, situat în 

municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19 
 
Locul unde este situat 
spaţiul ce se dă în 
folosinţă gratuită 

Persoana juridică de la 
care se transmite spaţiul 

Persoana juridică la 
care se transmite 
spaţiul 

Caracteristicile tehnice ale 
spaţiului 

municipiul Bîrlad, 
bulevardul Epureanu, 
nr.19 

Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 
Vaslui 

Asociaţiei “Bună 
Ziua, Copii din 
România” Bîrlad, 
b-dul 
Primăverii, nr.15, 
bl. C2, sc.B, ap.1 

1.cameră: S- 35,30 mp 
2.cameră: S- 26,70 mp 
15.cameră: S- 20,40 mp 
3.oficiu: S – 5,70 mp 
4. baie: S – 9,10 mp 
5. hol: S – 35,30 mp 
7. hol: S – 13,20 mp 
Suprafaţă totală: 145,70 mp 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani a unui spaţiu din 
incinta imobilului aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, 
nr.19, Asociaţiei “Bună Ziua, Copii din România” Bîrlad 
  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.124/2006 imobilul, proprietate publică a 
judeţului, situat în b-dul Epureanu, nr.19, municipiul Bîrlad, a fost transmis în administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. 
 În urma parteneriatului semnat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului şi Asociaţia “Bună Ziua, Copii din România” Bîrlad , având drept obiect dezvoltarea de 
servicii complementare în vederea promovării şi respectării drepturilor copilului, s-a înfiinţat Centrul 
de Consiliere şi Suport pentru Părinţi şi Copii. 
 Asociaţiea “Bună Ziua, Copii din România” Bîrlad acţionează în sensul diminuării/soluţionării 
problemelor sociale cu care se confruntă familia şi copilul din comunitate, respectiv tendinţa de 
creştere a neglijării, abuzului şi abandonului copiilor, lipsa suportului şi a programelor educaţionale 
pentru familii în vedere pregătirii pentru profesia de “părinte”, viaţa de familie şi economia casnică, 
marginalizarea socială şi acces limitat la oportunităţi de includere socială. Astfel, această asociaţie a 
înfiinţat atât servicii primare, cât şi servicii specializate în domeniul protecţiei copilului demonstrând 
profesionalism în abordarea problematicii familiei ca sistem.  
 Centrul de Consiliere şi Suport pentru Părinţi şi Copii furnizează servicii de consiliere socială, 
consiliere psihologică, sprijin şi educaţie parentală, sprijin oferit copiilor care au dificultăţi de 
dezvoltare şi integrare socială (terapie logopedică, activităţi educaţionale, activităţi de socializare şi 
timp liber).  
 În vederea desfăşurării în bune condiţii a obiectivelor propuse Asociaţia “Bună Ziua, Copii din 
România” Bîrlad prin adresa nr.21/05.02.2008, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub 
nr.1295/21.02.2008, solicită darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu alcătuit din 3 camere şi anexe, în 
suprafaţă totală de 145,70 mp, din imobilul proprietate publica situat pe b-dul Epureanu, nr.19, etaj I. 
 Aşa cum rezultă din Statutul Asociaţiei aceasta s-a constituit ca persoană juridică de drept 
privat, fără scop lucrativ, desfăşurând o activitate de binefacere.  
 Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind 
darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani a unui spaţiu din incinta imobilului aflat în 
proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19, Asociaţiei “Bună 
Ziua, Copii din România” Bîrlad în forma în care v-a fost prezentat. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

                


