ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. _________/2014
privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea
Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vaslui

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui prin care se propune
solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea Munteni de
Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Apărării Naționale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea
Consiliului Judeţean Vaslui;
- prevederile art.9 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 11
lit.m) din Legea privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a
ministerelor nr.90/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- acordul Ministerului Apărării Naționale exprimat în adresa nr. A58/06.01.2014;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit.c) şi ale art.97 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) - Se aprobă solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563,
situat în localitatea Munteni de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului și
din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al judeţului
Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
(2) – După preluare, partea de imobil prevăzută la alin.(1) va fi utilizată
în vederea dezvoltării socio-economice a județului, respectiv realizarea următoarelor
obiective: „Parcul Industrial Vaslui”, Complexul muzeal „Satul Moldovenesc”,

Muzeul militar în aer liber; precum şi în vederea construirii unui sediu pentru Centrul
Militar Judeţean Vaslui şi înființării Centrului județean Vaslui de antrenament
multifuncţional (pentru Centrul Militar Judeţean Vaslui, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui, Inspectoratul de Poliţie al judeţului
Vaslui şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui), într-un termen de 10 ani.
Art.2. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul
prevăzute la art. 1 alin.(2), partea de imobil menţionată la art.1 alin.(1) revine în
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art.3. - Predarea – preluarea părţii din imobil transmisă potrivit art.1 alin.(1) se
face pe bază de protocol între părţile interesate.
Art.4 - Secretarul judeţului Vaslui va asigura comunicarea hotărârii
Ministerului Apărării Naţionale, Prefectului judeţului Vaslui şi Direcţiei Tehnice din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean .

Vaslui ___ ianuarie 2014

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat
în localitatea Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Hotărârea nr. 126/27.10.2010, Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat
„Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 20132020”.
Obiectivul general al acestei strategii este „Reducerea disparităţilor de dezvoltare
economică şi socială dintre judeţul Vaslui şi celelalte judeţe din România, precum şi a
decalajelor intrajudeţene dintre mediul rural şi urban”.
În vederea atingerii acestui obiectiv, strategia include un portofoliu de proiecte
de importanţă regională, în cadrul căruia unul dintre proiectele prioritare necesar
dezvoltării economice a judeţului îl reprezintă realizarea „Parcului industrial Vaslui”.
Acesta va fi o structură de sprijinire a afacerilor având ca scop atingerea investiţiilor,
revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale.
Principalul factor pentru succesul unui astfel de proiect îl constituie amplasarea
acestuia, respectiv poziţionarea corespunzătoare faţă de reţelele de utilităţi şi căile rutiere
principale.
Urmare a studierii posibilităţilor de amplasare a investiţiei, a fost identificată o
suprafaţă de teren de 32 ha, situată în localitatea Munteni de Jos, judeţul Vaslui,
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
Stimularea dezvoltării economice-sociale a județului se poate realiza și prin
valorificarea potențialului turistic. Pentru dezvoltarea ofertei turistice a județului se are în
vedere a două noi obiective:
- Complexul muzeal „Satul Moldovenesc”;
- Muzeul militar în aer liber (piese și tehnică militară).
Acestea vor determina creșterea numărului de evenimente culturale organizate în
județ, creșterea numărului de turiști și a notorietății județului, creșterea duratei medii de
ședere a turiștilor asociată creșterii indicelui de utilizare a capacității de cazare a unităților
de profil din județ.
Amintim că în exercitarea atribuțiilor conferite consiliului județean de Legea
administrației publice locale nr.215/2001, acesta asigură și cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind situațiile de urgență şi ordinea
publică. În acest sens, se are în vedere – împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui, Centrul Militar Judeţean Vaslui, Inspectoratul
de Poliţie al judeţului Vaslui şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui – iniţierea un
proiect de finanţare prin fonduri europene pentru amenajarea şi dotarea unui Centru
judeţean de antrenament multifuncţional. Centrul va cuprinde o bază de antrenament
(pistă de alergare, turn de instrucție, spațiu de simulare a incendiilor, sală de sport, sală de
curs etc.), destinată personalului operativ, în scopul perfecționării cunoștințelor și
deprinderilor specifice.

Totodată, se are în vedere accesarea unor fonduri pentru construirea unui sediu în
care să-şi desfăşoare activitatea Centrul Militar Judeţean Vaslui. La acest moment,
centrul îţi desfăşoară activitatea într-un imobil administrat de Consiliul local al
Municipiului Vaslui, pentru care se plăteşte lunar chirie.
Obiectivele sus-amintite se pot realiza funcție de sursele de finanțare disponibile
pentru unitățile administrativ-teritoriale și care vizează asemenea obiective; drept pentru
care propunem un termen de realizare de 10 ani, termen corelat cu perioadele de
programare și de închidere a liniilor de finanțare disponbile prin programele Uniunii
Europene.
Ţinând cont de adresa nr. T139/23.01.2014 a Ministerului Apărării Naţionale –
U.M. 02523 Bucureşti, proiectul de hotărâre nu cuprinde datele de identificare ale
suprafeţei de teren pentru care ministerul de resort si-a exprimat acordul, întrucât este
necesară efectuarea dezmembrării imobilului la cartea funciară. Conform aceleiaşi adrese,
în baza solicitării noastre, proiectul de hotărâre de guvern va fi iniţiat de M.A.N., care va
include în anexă datele de identificare necesare. Conţinutul şi forma finală a proiectului ne
vor fi comunicate pentru a prezenta un punct de vedere.
Faţă de cele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind solicitarea
transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judeţul
Vaslui, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării
Naționale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean
Vaslui, pe care vă rog să-l adoptaţi în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

