
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTǍRÂREA nr. 24/2021 
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al Judeţului Vaslui  
  

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 2548 din 18.02.2021 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 
 -  raportul de specialitate nr. 2566 din 18.02.2021 al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate al consiliului județean: Comisia juridică și disciplină, 
administrație publică și coordonarea consiliilor locale; Comisia de dezvoltare urbanistică și 
amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului public și 
privat de interes județean; 
 în conformitate cu: 

- art. 173 alin.(1) lit. c), art. 286 alin.(3) și art. 287 lit.b)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 24/1999, cu modificările și completările 
ulterioare; 
          în temeiul  art. 182 alin.(1) și al art. 196 alin.(1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. – (1) Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Vaslui, 

însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 24/1999, cu modificările și completările 
ulterioare, atestat prin H.G. nr. 1361/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică, după cum urmează: 

a) SECȚIUNEA I - LITERA A – DRUMURI JUDEȚENE: 
- la poziția nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.466.468,52 lei”; 
b) SECȚIUNEA I – BUNURI IMOBILE, CAP B – TERENURI ȘI CLĂDIRI 
- la poziția nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.857.223,00 lei”; 
- la poziția nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.335.308,00 lei”; 
- la poziția nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Îngrijire și 
Asistență Bârlad”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.803.049,75 lei”; 
- la poziția nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: Complexul de Servicii 
Comunitare „Neculai Roșca Codreanu” Bârlad, coloana 5 va avea următorul cuprins: 
„5.113.495,27 lei”; 



- la poziția nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.158.452,88 lei”; 
- la poziția nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.121.118,73 lei”; 
- la poziția nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.130.847,17 lei”; 
- la poziția nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.480.602,52 lei”; 
- la poziția nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „874.333,03 lei”; 
- la poziția nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: „116.936,69 lei”; 
- la poziția nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.319.830,48 lei”; 
- la poziția nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.923.077,00 lei”; 
- la poziția nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.473.378,77 lei”; 
- la poziția nr. 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.312.711,00 lei”; 
- la poziția nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „714.993,74 lei”; 
- la poziția nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.832.439,38 lei”; 
- la poziția nr. 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „878.759,31 lei”; 
- la poziția nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „396.407,43 lei”; 
- la poziția nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață teren aferent 
– 1.200,00 mp; Constructii: - nr. corpuri = 1; - suprafața construită: 576,40 mp; Adresa 
– str. Vasile Pârvan, nr. 4, municipiul Bârlad”, coloana 5 va avea următorul cuprins: 
„1.453.402,14 lei”; 
- la poziția nr. 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „507.175,90 lei”; 
- la poziția nr. 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.666.583,08 lei”; 
- la poziția nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață teren: 3800 
m.p (împrejmuit); Construcții: - C1 (pavilion central + bloc alimentar + centrală 
termică): Sc sol=494 m.p; Sc desf=494 m.p (1 nivel); - C2 (bazin): Sc sol=15 m.p; Sc 
desf=15 m.p; - C3 (foișor): Sc sol=32 m.p; Sc desf=32 m.p (1 nivel); C4 (Anexă): Sc sol= 
18 m.p; Sc desf= 18 m.p. (1 nivel); Nr. CF 75137 UAT Fălciu”, coloana 5 va avea 
următorul cuprins: „258.648,42 lei”; 
- la poziția nr. 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: „340.211,25 lei”; 
- la poziția nr. 74, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.687.304,75 lei”; 
- la poziția nr. 76, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.657.565,08 lei”; 
- la poziția nr. 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.483.225,36 lei”; 
- la poziția nr. 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.515.317,95 lei”; 
- la poziția nr. 88, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.006,55 lei”; 
- la poziția nr. 89, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.082,50 lei”; 
- la poziția nr. 90, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.701,37 lei”; 
- la poziția nr. 91, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.001,22 lei”; 
- la poziția nr. 92, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.274,07 lei”. 
(2) Valoarile de inventar ale bunurilor declarate de interes public județean și 

înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, se 
modifică, după cum urmează:  

- poziția nr. 10 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.133/2014 
va avea următoarea valoare de inventar: „5.965,77 lei”; 
- poziția nr. 11 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.133/2014 
va avea următoarea valoare de inventar: „1.026.340,68 lei”; 
- poziția nr. 93 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „1.175.177,00 lei”; 



- poziția nr. 21 din anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.133/2014 
va avea următoarea valoare de inventar: „51.705,38 lei”; 
- poziția nr. 95 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „249.490 lei”; 
- poziția nr. 96 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „267.680 lei”; 
- poziția nr. 97 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „297.700 lei”; 
- poziția nr. 98 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „275.400 lei”; 
- poziția nr. 99 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „241.910 lei”; 
- poziția nr. 100 din anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.112/2018 va 
avea următoarea valoare de inventar: „3.869.518,36 lei”;  
- poziția nr. 1 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.102/2016 
va avea următoarea valoare de inventar: „38.189 lei”; 
- poziția nr. 1 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.14/2019 
va avea următoarea valoare de inventar: „301.260 lei”. 
Art.2. – Direcția Economică va efectua demersurile necesare actualizării inventarului 

domeniului public al județului, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Direcţiei 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui și se va publica 
pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
  Vaslui, 25 februarie 2021                                                

                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”. 

http://www.cjvs.eu/


 


