ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr._____ /2010
privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra unui teren agricol în
suprafaţă de 28,40 ha, aflat în domeniul public al statului, de la Agenţia Domeniilor
Statului la Consiliul judeţean Vaslui pentru Camera agricolă a judeţului Vaslui
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui
din care reiese necesitatea şi propunerea de a se solicita transmiterea dreptului de
administrare asupra unui teren agricol în suprafaţă de 28,40 ha, situat în oraşul Negreşti,
proprietate publică a statului, de la Agenţia Domeniilor Statului, la Consiliul judeţean
Vaslui, pentru Camera agricolă a judeţului Vaslui ;
având în vedere dispoziţiile art.12, alin.(1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor 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 solicită transmiterea dreptului de administrare asupra terenului
agricol în suprafaţă de 28,40 ha, aflat în domeniul public al statului, având datele de
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de la
Agenţia Domeniilor Statului, la Consiliul judeţean Vaslui pentru Camera agricolă a
judeţului Vaslui.
Art.2. – Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui va iniţia proiect de hotărâre de
Guvern în vederea aprobării transmiterii dreptului de administrare asupra imobilului
prevăzut la art.1, cu respectarea procedurii prevăzute de Regulamentul aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1226/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Vaslui, ________________ 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui
nr.______/2010

DATELE DE IDENTIFICARE
al imobilului aflat în domeniul public al statului asupra căreia se solicită a fi transmis dreptul
de administrare de la Agenţia Domeniilor Statului, la Consiliul judeţean Vaslui pentru
Camera agricolă a judeţului Vaslui
Persoana
juridică de la
care se solicită
transmiterea
dreptului de
administrare
Agenţia
Domeniilor
Statului

Persoana
juridică care
solicită
transmiterea
dreptului de
administrare
Consiliul
judeţean Vaslui
– Camera
agricolă

Nr. M.F.

152130

Denumire

Teren

Descrierea tehnică

Adresa

Suprafaţă – 28,40 ha
parcele A-18=2,0 ha
A-24=7,40 ha
A-22=9,5 ha
A-20=9,5 ha

Judeţul Vaslui
Oraşul Negreşti
str.Mihail
Kogălniceanu, nr.6

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra
unui teren agricol în suprafaţă de 28,40 ha, aflat ]n domeniul public al statului, de la
Agenţia Domeniilor Statului la Consiliul judeţean Vaslui pentru Camera agricolă a
judeţului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr.1609/2009 şi a Hotărârii Consiliului
judeţean Vaslui, s-a înfiinţat Camera agricolă a judeţului Vaslui, cu personalitate
juridică, prin reorganizarea Oficiului judeţean de consultanţă agricolă, care s-a
desfiinţat.
Pentru realizarea obiectului de activitate – organizarea de „loturi
administrative”, precum şi „loturi experimentale – model” la diverse culturi grâu,
porumb, rapiţă, etc., prin experimentarea de soiuri şi hibrizi, îngrăşăminte chimice şi
organice, tratamente fitosanitare tractoare şi utilaje agricole performante, etc., prin
Hotărârea de Guvern nr.1100/2008 i-a fost transmis în administrare Oficiului judeţean
de consultanţă agricolă, terenul agricol în suprafaţă de 28,40 ha, grupat în 4 parcele,
situat în oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu, nr.6.
Prin dispoziţiile art.3, alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1609/2009 acest teren
a trecut în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare –
preluare, punând în imposibilitate Camera agricolă judeţeană de a continua
demonstrarea şi experimentarea activităţii de implementare a tehnologiilor moderne,
productive şi de introducere a măsurilor de bună cultivare a plantelor şi a celor de agromediu. Mai mult de atât, producţiile agricole realizate pe loturile experimentale şi
valorificate pe piaţă ar putea constitui o sursă sigură de venituri proprii, diminuându-se
astfel subvenţiile de la bugetul statului.
În acest scop, pentru promovarea unui proiect de hotărâre de Guvern, am iniţiat
proiectul de hotărâre prin care să solicităm transmiterea dreptului de administrare asupra
terenului agricol în suprafaţă de 28,40 ha, de la Agenţia Domeniilor Statului la Consiliul
judeţean Vaslui pentru a fi dat în folosinţă Camerei agricole judeţene, pe care vă rog să-l
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi

