
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.68/2009 
privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al SC 

„AQUAVAS” SA Vaslui 
 
 având în vedere adresa SC „AQUAVAS” SA Vaslui nr.1343/18.05.2009; 
 având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 5/2005 privind înfiinţarea SC 
„AQUAVAS” SA Vaslui; 
 având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind 
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, modificată prin Legea nr. 137/2007; 
 având în vedere dispoziţiile art. 35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. „b”şi art.97 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 transmiterea autoturismului marca DAEWOO ESPERO 1.8 MPI, de către 
acţionarul majoritar Consiliul judeţean Vaslui, ca aport în natură la capitalul social al SC 
„AQUAVAS” SA Vaslui identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.- După transmiterea bunului prevăzut la art. 1, Biroul contabilitate al Consiliului 
judeţean Vaslui va actualiza cantitativ şi valoric, datele din evidenţa contabilă. 
 Art.3.- Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat 
între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 Art.4.- Aportul în natură prevăzut la art. 1 constituie ajutor de stat individual de minimis 
potrivit legii. 

                                                                              Vaslui, 20 mai 2009 
 
 

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

                                                                                                                                 Contrasemnează: 
                                                                                                                          Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                  Gheorghe Stoica 

 
                



  ANEXA     
                                                            La Hotărârea nr.68/20 mai 2009 

D A T E 
de identificare a autoturismului DAEWOO ESPERO 1.8 MPI 

 
1. Număr de identificare: KLAJF1981SB402335 
2. Seria cărţii de identitate: Seria B, nr. 203058 
3. Tip caroserie: 3 VOL, BERLINA, 4 UŞI 
4. Marca: DAEWOO 
5. Variantă: ESPERO 1.8 MPI 
6. Număr de omologare: ACWD131311L9504 
7. Număr de locuri: 5 
8. Culoare: GRIS FANTOM 
9. Anul fabricaţiei: 1995 
10. Număr de înmatriculare VS – 03 – EVP 
11. Valoarea rezultată din raportul de expertiză 2.300 lei 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al SC 

„AQUAVAS” SA Vaslui 
 

      Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi, 
 Consiliul judeţean Vaslui, la data prezentă, are în proprietate privată autoturismul marca 
DAEWOO, varianta ESPERO 1.8MPI, cu numărul de înmatriculare VS – 03 – EVP. 
 Autoturismul a fost fabricat în anul 1995 şi în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificaţia şi durata normală de 
funcţionare a mijloacelor fixe, a îndeplinit norma de funcţionare. 
 La data prezentă autoturismul nu mai este utilizat fiind stocat în parcul propriu al instituţiei. 
 Având în vedere starea de fapt, autoturismul poate fi destinat redistribuirii către o altă instituţie 
publică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată şi completată cu 
Hotărârea Guvernului nr. 966/1998 sau poate fi transmis la una din societăţile noastre ca aport în 
natură la capitalul social. 
 Cu adresa nr. 1343/18.05.2009 SC „AQUAVAS” SA Vaslui a solicitat ca autoturismul să fie 
transmis în proprietatea societăţii ca aport în natură la capitalul social. 
 Având în vedere aceste aspecte, vă adresez rugămintea de a fi de acord ca autoturismul marca 
DAEWOO să fie transmis din domeniul privat al Consiliului judeţean Vaslui ca aport în natură la 
capitalul social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui. 

 
PREŞEDINTE, 

Vasile Mihalachi 


