
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A Nr.83/2008 

privind aprobarea închirierii de către Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad a imobilului situat în 
municipiul Bârlad, str.Trotuş, nr.52 

 
 având în vedere adresa nr.1015 din 08.07.2008 a Muzeului “Vasile Pârvan”, prin care se 
propune aprobarea închirierii imobilului situat în municipiul Bârlad, str.Trotuş nr.52, aflat  în 
administrarea sa şi în proprietatea publică a judeţului Vaslui; 
 având în vedere dispoziţiile art.14-16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit.a 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 închirierea în condiţiile legii, pe termen de 3 ani, de către Muzeul ”Vasile 
Pârvan” Bârlad a imobilului situat în municipiul Bârlad, str. Trotuş nr.52, proprietate publică a 
judeţului Vaslui. 
 Art.2. Din chiria lunară încasată, 50% va rămâne la dispoziţia Muzeului „Vasile Pârvan” 
Bârlad, pentru întreţinerea imobilului, iar restul de 50 % va fi virată la bugetul local al  judeţului 
Vaslui. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad.
               

 Vaslui, 25 iulie 2008  
 

P R E Ş E D I N T E, 
                                                                Vasile Mihalachi      
                                                                                         Contrasemnează: 

                          Secretar al judeţului Vaslui 
                       Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad a imobilului situat 

în municipiul Bârlad, str. Trotuş, nr.52 
 
        Doamnelor şi domnilor consilieri, 
        Prin adresa nr.1015/08.07.2008 Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad solicită Consiliului Judeţean Vaslui să 
aprobe închirierea, pe o perioadă de 3 ani, a imobilului situat în municipiul Bârlad, str.Trotuş nr.52(Casa 
Memorială “Gheorghe Gheorghiu – Dej”).  
        Menţionăm faptul că până în prezent, imobilul a fost închiriat de către Grădiniţa nr.22 Bârlad, pe o 
perioadă de 5 ani cu o chirie lunară de 40 euro, contract de închiriere care a expirat.  
        Potrivit art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului se aprobă prin 
hotărârea consiliului judeţean. 
        Potrivit art.15 din actul normativ, sus invocat, închirierea se va face în condiţiile legii.         
         Întrucât prin încheierea acestui contract s-ar asigura folosirea corespunzătoare a imobilului respectiv, şi o 
sursă de venit la bugetul local al judeţului Vaslui, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în 
forma prezentată. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 
 


