
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A Nr.68/2008 

privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, a unui spaţiu din incinta Complexului de 
Servicii Comunitare nr.1 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, Fundaţiei “Cristi’s Outreach Program” Bîrlad 
 
  având în vedere solicitarea Fundaţiei “Cristi’s Outreach Program”  cu sediul în municipiul 
Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19,  înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.4128 din 
08.05.2008, cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu alcătuit din 2 camere din incinta 
Complexului de Servicii Comunitare nr.1, imobil 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.11519/09.04.2008 înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.3336/14.04.2008; 
 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. – Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, 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, 
Fundaţiei “Cristi’s Outreach Program” cu sediul în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19, 
persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere. 
 Art.2. – Destinaţia spaţiului prevăzut la art.1 este pentru desfăşurarea de  activităţi de învăţare 
şi socializare a copiilor cu autism şi sindrom Down dar şi alte maladii care fac dificilă integrarea 
acestora într-o colectivitate. 
 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 Fundaţia “Cristi’s Outreach Program” Bîrlad. 
 Art.4. – Dreptul de folosinţă gratuită al Fundaţiei “Cristi’s Outreach Program”  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, 20 mai 2008  
 
 

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

                                                                                                                                              Contrasemnează: 
                                                   Secretarul judeţului Vaslui 
                                                          Gheorghe Stoica 
 

                



Anexă la Hotărârea nr.68/2008 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 

a spaţiului dat în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an,  Fundaţiei “Cristi’s Outreach Program” 
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 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui 

Fundaţia “Cristi’s 
Outreach Program” 
Bîrlad, b-dul 
Epureanu, nr.19 

1.cameră: S- 24 mp 
2.cameră: S- 15 mp 
etajul I 
suprafaţă tot:39 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 1 an, a unui spaţiu din 
incinta Complexului de Servicii Comunitare nr.1 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, Fundaţiei “Cristi’s Outreach Program” Bîrlad 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Prin cererea formulată de către Fundaţia “Cristi’s Outreach Program” Bîrlad, cu sediul în 
Bulevardul Epureanu, nr.19, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.4128 din 08.05.2008, 
aceasta solicită să i se dea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 1 an,  un spaţiu situat la etajul I şi 
alcătuit din 2 camere, din incinta imobilului Complex de Servicii Comunitare nr.1. Acest  imobil, 
proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în Bulevardul Epureanu, nr.19, a fost transmis prin 
Hotărârea Consiliului judeţean nr.124/2006 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui. 
 Fundaţia “Cristi’s Outreach Program” Bîrlad are drept scop principal acordarea întregului 
sprijin, educaţie şi tratament copiilor orfani şi celor din comunitate cu nevoi speciale, înlesnind 
integrarea acestora în societate prin toate oportunităţile şi mijloacele prevăzute de lege. 
 Obiectivele Fundaţiei sunt: 

 asigurarea unui sistem continuu de acordare a asistenţei orfanilor şi copiilor din comunitate cu 
nevoi speciale, cum ar fi autism, sindrom Down, alte maladii care fac dificilă integrarea 
acestora într-o colectivitate; 

 obţinerea fondurilor necesare pentru desfăşurarea acestor activităţi de către un personal 
calificat şi în locuri special amenajate; 

 atragerea unui număr cât mai mare de sponsori, instituţii sau alte organizaţii, care să sprijine 
material şi moral fundaţia; 

 îmbunătăţirea comunicării expresive, a abilităţilor de joacă şi a deprinderilor pentru îmbrăcat şi 
dezbrăcat, a deprinderilor de limbaj receptiv şi grafomotorii, precum şi diminuarea 
comportamentelor inadecvate la copii cu nevoi speciale. 

 Serviciile oferite de Fundaţia “Cristi’s Outreach Program” Bîrlad: evaluarea educaţională şi a 
limbajului, terapia ABA (aplicarea analizei comportamentale), logopedie, activităţi de socializare în 
grup, meloterapie, training individualizat în ABA şi logopedie pentru părinţi, sunt pentru familii sau 
organizaţii care lucrează cu copii cu deficienţe de dezvoltare în vârstă de până la 6 ani. 
 Fundaţia “Cristi’s Outreach Program”  Bîrlad, înfiinţată în concordanţă cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, s-a constituit ca persoană juridică 
de drept privat, fără scop lucrativ, desfăşurând o activitate de binefacere.  
 De menţionat că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui , care are 
în administrare imobilul în care se află spaţiul în cauză, prin adresa nr.11519/2008 şi-a dat acordul cu 
privire la darea în folosinţă gratuită. 
 Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind 
darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, 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, Fundaţiei “Cristi’s 
Outreach Program”  Bîrlad,  în forma în care v-a fost prezentat. 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 


