
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.34/2008 

 
privind autorizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui de a 

accepta o donaţie cu sarcini 
 

 având în vedere oferta de donaţie cu sarcini formulată prin  Încheierea de dată certă sub nr.16  
din 26.02.2008 de către Asociaţia „ Bună Ziua Copii din România ” cu sediul în municipiul Bîrlad, 
Bulevardul Primăverii, nr.15, bloc C.2, sc. B, ap.1, pentru 4 apartamente, situate în municipiul Bîrlad : 

1. str. Epureanu nr.47, bl.A1, sc.A, parter, nr.1, cu o suprafaţă utilă de 46,57 m.p. 
2. str. Epureanu, nr.48, bl.V.4, sc.A, et.4, ap.18, cu o suprafaţă utilă de 45,25 m.p.; 
3. str. Gheorghe Asachi, nr.2, bl.G.15, et.3, ap.71, cu o suprafaţă utilă de 49,88 m.p. ; 
4. str. Leningrad, nr.7, bl.X.1, sc.A, et.8, ap.35, cu o suprafaţă utilă de 55,95 m.p. ; 
în favoarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, cu sediul în 

suburbia Moara Grecilor, municipiul Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui – Iaşi, nr.1 ;  
 având în vedere adresa nr.5658/22.02.2008 a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea acceptării ofertei de donaţie 
cu sarcini care grevează cele 4 (patru)  apartamente situate în municipiul Bîrlad , judeţul Vaslui ; 
 având în vedere dispoziţiile art.3 alin.2 din Decretul nr.478/1954 privitor la donaţiile făcute 
statului şi ale art.813 şi următoarele din Codul civil ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit.f) şi ale art.109, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată , 
           Consiliul judeţean Vaslui ; 
 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 

 Art.1. – (1) Se autorizează Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, 
cu sediul în suburbia Moara Grecilor, municipiul Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui – Iaşi, nr.1, să 
accepte oferta de donaţie cu sarcini formulată de Asociaţia „ Bună ziua copii din România ” cu sediul 
în municipiul Bîrlad, Bulevardul Primăverii nr.15, bl.C.2, sc.B, ap.1, în favoarea acesteia, constând 
din 4 apartamente, situate în municipiul Bîrlad, după cum urmează :   

1. - str. Epureanu nr.47, bl. A1, sc.A, parter nr.1, alcătuit dintr-o sufragerie, un dormitor, o 
bucătărie, 2 (două) holuri, o baie şi o debara, cu o suprafaţă utilă de 46,57 m.p.; 

2. - str. Eupureanu, nr.48, bl.V.4, sc.A, et.4, ap.18, alcătuit dintr-o sufragerie, un dormitor, o 
bucătărie, 2 (două) holuri, o baie , o debara şi un balcon, cu o suprafaţă utilă de 45,25 m.p.; 

3. - str. Gheorghe Asachi, nr.2, bl.G.15, et.3, ap.71, alcătuit dintr-o sufragerie, un dormitor, o 
bucătărie, un hol, o baie, 2 (două) debarale şi un balcon cu o suprafaţă utilă  de 40,88 m.p. ; 

4. - str. Leningrad, nr.7, bl.X.1, sc.A, et.8, ap.35, alcătuit din două camere de locuit şi 
dependinţe, cu o suprafaţă utilă real măsurată de 55,95 m.p. ; 

        (2) Semnarea contractului de donaţie în formă autentică, se va face de către domnul 
Ionel Armeanu Ştefănică, director general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui. 

Art.2. – Cheltuielile efectuate pentru încheierea în formă autentică a contractului de donaţie, 
precum şi cele necesare pentru întabularea sau înscrierea modificărilor în registrele de publicitate 
imobiliară a celor 4 apartamente ce fac obiectul donaţiei se suportă de Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Vaslui. 

Art.3. – Valoarea actuală a celor 4 apartamente donate, în vederea înregistrării acestora în 
patrimoniul direcţiei, potrivit legii, se va stabili, de îndată, după încheierea contractului de donaţie cu 
sarcini în formă autentică şi a proceselor verbale de predare-preluare, pe baza rapoartelor de evaluare 
întocmite, conform standardelor în vigoare, de evaluatori autorizaţi, atestaţi conform legii, ale căror 



servicii vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

                
   Vaslui, 27 februarie 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 autorizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

Vaslui de a accepta o donaţie cu sarcini 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Asociaţia „ Bună ziua copii din România” , cu sediul în municipiul Bîrlad, Bulevardul 
Primăverii, nr.15, bloc C.2, sc.B, ap.1, prin oferta de donaţie cu sarcini formulată prin Încheierea de 
dată certă cu nr.16 din 26.02.2008 şi înregistrată la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui sub nr.6097 /26.02.2008 doreşte să doneze acesteia din urmă 4 (patru) apartamente 
situate în municipiul Bîrlad, după cum urmează : 

1. - str. Epureanu nr.47, bl. A1, sc.A, parter nr.1, alcătuit dintr-o sufragerie, un dormitor, o 
bucătărie, 2 (două) holuri, o baie şi o debara, cu o suprafaţă utilă de 46,57 m.p.; 

2. - str. Eupureanu, nr.48, bl.V.4, sc.A, et.4, ap.18, alcătuit dintr-o sufragerie, un dormitor, o 
bucătărie, 2 (două) holuri, o baie , o debara şi un balcon, cu o suprafaţă utilă de 45,25 
m.p.; 

3.- str. Gheorghe Asachi, nr.2, bl.G.15, et.3, ap.71, alcătuit dintr-o sufragerie, un dormitor, o 
bucătărie, un hol, o baie, 2 (două) debarale şi un balcon cu o suprafaţă utilă  de 40,88 m.p.  

4.- str. Leningrad, nr.7, bl.X.1, sc.A, et.8, ap.35, alcătuit din două camere de locuit şi 
dependinţe, cu o suprafaţă utilă real măsurată de 55,95 m.p. ; 

Aceste apartamente potrivit documentaţiei prezentate, sunt proprietatea privată a asociaţiei, 
achiziţionate în anul 2002 prin cumpărare, sunt în circuitul civil  şi au fost folosite la implementarea 
Proiectului de integrare socio-profesională a unui număr de 69 copii/tineri, proiect care a fost susţinut 
cu asistenţă din partea organizaţiei neguvernamentale „Bună ziua Kinderen in Romenien” şi 
Ministerul Olandez al Afacerilor Externe, în parteneriat cu Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui. La finele aceluiaşi an cele 4 apartamente au fost preluate în comodat de 
către aceeaşi direcţie, fiind incluse în cadrul Serviciului alternativ de Protecţie de tip familial Bîrlad. 
De la 1 februarie a.c. în aceste apartamente un număr de 12 tineri, cu vârsta de peste 14 ani, 
beneficiază de măsuri de protecţie specială. 

Aşa cum rezultă din oferta donatorului donaţia se face cu condiţia păstrării destinaţiei pentru 
care au fost achiziţionate apartamentele, respectiv pentru servicii de formare şi educare a tinerilor. 
Beneficiarul ofertei, se va preocupa cu aceeaşi grijă şi dedicaţie, de pregătirea pentru viaţă a tinerilor 
care părăsesc centrele de plasament, prin desfăşurarea de activităţi care să contribuie la dezvoltarea 
ulterioară ca adulţi independenţi şi responsabili. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui, prin adresa nr.5654/22.02.2008 şi înregistrată sub nr.1355/22.02.2008, apreciază că 
asemenea ofertă, este în interesul, atât al ambelor părţi contractante, cât mai ales , al beneficiarilor 
direcţi ai Serviciului alternativ de protecţie de tip familial. 

Evaluând documentaţia prezentată reiese că apartamentele care fac obiectul ofertei de donaţie 
nu creează prin amplasament, suprafaţă, bonitate staţională şi alte caracteristici, dificultăţi evidente în 
administrare şi sunt compatibile cu proprietatea privată a serviciului public de interes judeţean. De 
asemenea, sarcinile care grevează aceste bunuri nu intră în contradicţie cu reglementările în vigoare 
referitoare la competenţa  şi atribuţiile, scopul, organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 

Precizez, că în urma analizei documentaţiei prezentate nu s-au identificat motive care să 
împiedice autorizarea acceptării donaţiei. 

Potrivit art.3 alin.2 din Decretul nr.478/1954 privitor la donaţiile făcute statului, donaţiunile 
oferite instituţiilor de interes local, se acceptă de conducătorii acestora, cu autorizarea prealabilă, a 
consiliului judeţean. 

 Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat  proiectul de hotărâre privind autorizarea 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului Vaslui de a accepta o donaţie cu sarcini, 
pe care vă rog să-l adoptaţi în forma prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 


