
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.4/2009 
privind solicitarea preluării fără plată a unor bunuri materiale de resortul intendenţă, scoase 

din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul judeţean al 
Poliţiei de frontieră Vaslui 

 
având în vedere adresa nr.760610 din 24.12.2008 a Inspectoratului judeţean al Poliţiei de 

frontieră Vaslui prin care s-a iniţiat procedura de transfer fără plată a unor bunuri materiale de resortul 
intendenţă ; 

având în vedere că aceste bunuri sunt necesare pentru îmbunătăţirea confortului unui 
număr însemnat de adulţi şi copii din cei 3000 aflaţi în întreţinerea şi îngrijirea instituţiilor de asistenţă 
socială din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

având în vedere dispoziţiile art.I, pct.3 din H.G. nr.542/2005 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea 
bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea 
Ministerului de Interne, aprobat prin H.G. nr.81/2003; 

în temeiul dispoziţiilor art.106 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 ŞT E : 

 
Art.1. – Se solicită preluarea fără plată a bunurilor materiale de resortul intendenţă 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, scoase din funcţiune, aflate în 
administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de frontieră Vaslui. 

Art.2. – Bunurile prevăzute la art.1 se transmit Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui în vederea repartizării unor persoane adulte şi copii aflaţi sub protecţie în 
sistem rezidenţial şi familial şi dotării centrelor de protecţie din structura acesteia. 

                        Vaslui, 30 ianuarie 2009  
 
 

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

                                                                                                                                               Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica 
 

           



A N E X Ă 
                la Hotărârea nr.4/2009   

 
 

L I S T A 
cu bunurile materiale de resortul intendenţă, scoase din funcţiune, solicitate a fi preluate fără plată din 
administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de frontieră şi transmise 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunurilor materiale 
solicitate U/M Cantitatea Anul 

fabricaţiei Obs. 

0 1 2 3 4 5 
1. Ciorapi lână buc. 2043 2004  
2. Lame ras buc. 184 1999  
3. Ham tip C pentru un cal buc. 3 1989  
4. Ham tip C pentru 2 cai buc. 5 1989  
5. Şa călăreţ buc. 1 1989  
6. Pantofi iarnă femei buc. 2 1999  
7. Bucătărie rulantă auto cu arzător buc. 2 1989  
8. Ladă ustensile pentru bucătărie rulantă buc. 1 1989  
9. Raniţă Kaki buc. 129   

10. Saci merinde buc. 150   
11. Porthart buc. 5   
12. Veston camgarn bărbaţi buc. 3   
13. Veston  camgarn femei buc. 1   
14. Veston tergal femei buc. 5   
15. Cască metal model românesc buc. 50   

 



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

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea preluării fără plată a unor bunuri materiale de resortul 
intendenţă, scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul 
judeţean al Poliţiei de frontieră Vaslui 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Prin adresa nr.760610/24.12.2008, Inspectoratul judeţean al Poliţiei de frontieră Vaslui a 

iniţiat procedura de transfer fără plată către instituţiile publice a unor bunuri materiale de resortul 
intendenţă, scoase din funcţiune. Din analiza listei cu bunurile materiale disponibilizate a reieşit că 
cele prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre sunt necesare pentru a fi repartizate unor persoane 
adulte şi copii aflaţi în asistenţă socială în cadrul centrelor din structura Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Vaslui, precum şi pentru dotarea acestora în vederea unei bune 
funcţionări. 

Potrivit art.412 alin.(2) din H.G. nr.542/2005 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase 
din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de 
Interne, aprobat prin H.G. nr.81/2003, solicitarea preluării fără plată a bunurilor, prevăzute în anexa la 
proiectul de hotărâre, scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne – 
Inspectoratului judeţean al Poliţiei de frontieră, trebuie să fie însoţită de hotărârea consiliului judeţean. 

Având în vedere acest considerent precum şi necesitatea preluării fără plată a unor bunuri 
de natura celor menţionate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care vă rog să-l aprobaţi 
în forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 


