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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.152  

privind atestarea   inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul  public 

al municipiului Huşi , județul Vaslui 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Adresa Ministerului Dezvoltării , Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. MLPDA-65560/DPFBL-2707 din 19.07.2021 ; 

• Referatul  Direcţiei Urbanism, Administrare și Dezvoltare Locală  - 

Compartimentul Administrarea domeniului public şi privat  nr. 

12448 din 21.04.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 12447 din 

21.04.2022   privind atestarea   inventarului  bunurilor care 

alcătuiesc domeniul  public al municipiului Huşi , județul Vaslui; 

• Referatul Comisiei speciale privind inventarierea bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Huși, județul Vaslui   

nr. 11770 din 19.05.2021 ;   

• Raportul Direcţiei Urbanism , Administrare și Dezvoltare Locală  

nr.12449 din 21.04.2022 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 12427 din 21.04.2022 ; 

• Avizul nr.154 din 27.04.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.92 din 27.04.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;     

 

 

 

           În conformitate cu prevederile  HG nr.392/2020 privind aprobarea 

normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
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domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al muncipiilor și al județelor 

, prevederile art.129  alin.(2) lit.c) și alin.(6) ,   art.607 alin.(4) ,  art.286 alin.(4), 

art.287 lit.b), art.289  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul  art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.g) 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.Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Huși, județul Vaslui, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Huși nr. 21 din 12.04.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al  municipiului Huși , cu modificările și completările 

ulterioare, atestat prin anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1361 /2001 privind 

atestarea  domeniului public al județului Vaslui, precum  și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Vaslui ,se modifică  la Secțiunea I “Bunuri 

imobile”  după cum urmează:  

a) Se abrogă poziția nr.248   reprezentând Centrala termică  nr.9. 

         Art.2. Inventarul  bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Huşi, județul Vaslui ,  publicat pe pagina de internet la secţiunea dedicată  

Statutului municipiului Huşi, se modifică  conform prevederilor art.1. 

 

        Art.3. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local al 

municipiului Huşi. 

 

       Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .     
 

 

                                                                                      HUŞI  ,  28 aprilie  2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                       Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


