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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 16  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.106  

privind solicitarea finanţării din partea O.C.P.I. Vaslui, în vederea realizării 

lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale din 

cadrul UAT Municipiul Huși 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

   Având în vedere : 

 Referatul Direcției Administraţie Publică Locală nr.5685 

/23.02.2022; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 

6331/01.03.2022 privind solicitarea finanţării din partea O.C.P.I. 

Vaslui, în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, 

având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul 

Huşi; 

 Raportul Direcției Administrație Publică Locală 

nr.6335/01.03.2022; 

  Raportul Compartimentului Juridic nr. 6378 /01.03.2022; 

 Avizul nr.107 din 29.03.2022 al Comisiei juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 Avizul nr.85 din 29.03.2022 al Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice  şi comerţ ; 

 Avizul  nr.13  din 29.03.2022  al Comisiei  pentru agricultură, 

cadastru, fond funciar, protecția mediului înconjurător ; 

  În conformitate cu prevederile art.9 alin(34
1
)-alin(34

12
) din Legea 

cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordinului directorului general al ANCPI nr.819/2016 

privind Procedura şi modalităţile de alocare a sumelor, precum şi raportarea de 
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către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare 

sistematică iniţiate de unităţile administrative-teritoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi ale  art. 129 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

         În temeiul  art.139 alin.(3)  și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1 (1). Se aprobă  solicitarea finanţării din partea O.C.P.I. Vaslui,  pe anii 

2022-2023, în suma de 160.000 lei,  în vederea realizării  lucrărilor de înregistrare 

sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul  Huşi, 

în scopul înregistrării  gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte 

funciară. 

            (2)  Modelul Solicitării  de finanţare este prevăzut în Anexa  nr.1. 

            (3) Alocarea finanţării se face de  la o poziţie distinctă  de transferuri din 

bugetul  de venituri proprii al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară,  prin bugetul O.C.P.I. Vaslui . 

 

 Art.2. Se aprobă modelul Contractului pentru finanţarea în cadrul 

Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare 

sistematică iniţiate de UAT Municipiul Huşi pentru sectoarele cadastrale, conform 

Anexei nr.2 . 

 

       Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan, să 

semneze în numele şi pentru Municipiul Huşi,  Solicitarea de finanţare şi 

Contractul de finanţare. 

 

      Art.4.  Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

      Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.   
 

                                                                                                HUŞI  ,  31 martie  2022                                                                            

 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                      Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 


