
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.47/2009 

privind autorizarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui  
de a accepta o donaţie în favoarea judeţului Vaslui 

 
 având în vedere: 

- adresa nr.169/30.03.2009 a Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, înregistrată la 
Consiliul judetean Vaslui sub nr.1952/02.04.2009, prin care se solicită autorizarea 
acceptării preluării unei donaţii din partea domnului Marin Rotaru din satul Giurcani, 
comuna Găgeşti, judeţul Vaslui, constând în 1565 de obiecte de arheologie şi 50,8 
kilograme de aşchii şi nuclee din silex; 

- Oferta de donaţie formulată sub semnătură privată de domnul Marin Rotaru, domiciliat în 
satul Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui, şi înregistrată la Muzeul judeţean „Ştefan 
cel Mare” Vaslui sub nr.67/28.01.2009; 

- dispoziţiile art.3 din Decretul nr.478/1954 privitor la donaţiile făcute statului şi ale art.813 
şi următoarele din Codul civil; 

- dispoziţiile art.7, lit.”d” şi ale art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia; 

în temeiul dispoziţiilor art.97 şi ale art.121, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul judetean Vaslui; 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. – (1) Se autorizează Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui să accepte oferta de 
donaţie formulată de domnul Marin Rotaru, cu domiciliul în satul Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul 
Vaslui, în favoarea judeţului Vaslui, constând în 1565 de obiecte de arheologie şi 50,8 kilograme de 
aşchii şi nuclee din silex, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre (partea I 
+ partea II). 
        (2) Semnarea contractului de donaţie se va face de directorul Muzeului judeţean 
„Ştefan cel Mare” Vaslui. 
 Art.2. – Bunurile prevăzute la art.1, alin.(1) devin proprietate publică a judeţului Vaslui şi vor 
fi date în administrarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, instituţie publică cu personalitate 
juridică aflată în subordinea Consiliului judetean Vaslui, cu sediul în Piaţa Independenţei, nr.1, Vaslui. 

Vaslui, 3 aprilie 2009 
 

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

                                                                                                                                          Contrasemnează: 
                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 

                                                                                                                                       Gheorghe Stoica 
• Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului judetean Vaslui: www.cjvs.ro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind autorizarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui  

de a accepta o donaţie în favoarea judeţului Vaslui 
 

 Prin adresa nr.169/30.03.2009 Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui solicită consiliului 
judeţean acordul pentru preluarea sub formă de donaţie a 1565 de obiecte de arheologie şi a 50,8 
kilograme de aşchii şi nuclee din silex aparţinând domnului Marin Rotaru, cu domiciliul în satul 
Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui, în urma ofertei de donaţie formulată de către acesta. 
 Domnul Marin Rotaru, învăţător la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Botez” din localitatea 
Giurcani, doreşte să doneze muzeului judeţean bunurile menţionate, rezultate din cercetări personale 
de teren din zona de Sud-Est a judeţului Vaslui, în special de pe Valea Elanului. Pasionat al istoriei şi 
arheologiei  a colaborat cu Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare”, participând la majoritatea activităţilor 
culturale şi ştiinţifice din domeniu organizate de această instituţie. De asemenea, a organizat un colţ 
muzeistic la şcoala din Giurcani care, în prezent, a fost desfiinţat, iar obiectelor arheologice nu li s-a 
găsit un spaţiu special amenajat pentru păstrare şi expunere. În acest context oferta de donaţie apare ca 
fiind şi necesară pentru asigurarea unor condiţii optime de păstrare a acestor importante obiecte 
arheologice. 
 Potrivit art.121, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, donaţiile pot fi acceptate numai cu aprobarea 
consiliului judeţean. 
 Totodată menţionez că, în conformitate cu dispoziţiile Decretului nr.478/1954 privitor la 
donaţiile făcute statului şi ale art.813 şi următoarele din Codul civil, precum şi ale Legii nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, acceptarea donaţiei de către Muzeul 
judeţean „Ştefan cel Mare” trebuie să fie precedată de autorizarea Consiliului judetean Vaslui, cu care 
se află în raporturi de subordonare. Prin prezentul proiect de hotărâre supus dezbaterii propun şi 
mandatarea directorului muzeului judeţean pentru a semna contractul de donaţie. 

Faţă de considerentele sus-menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre privind autorizarea 
Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui de a accepta o donaţie în favoarea judeţului Vaslui, pe 
care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
 
 
 

 


