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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a   11  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.18  

privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Huşi  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Procesul verbal privind rezultatele modificării și completării 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

municipiului Huși de către Comisia specială pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

municipiului Huși constituită potrivit Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 202 din 24.08.2017 , încheiat  in data de 

22.03.2019 ; 

• Referatul Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr. 1554 din 20.01.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 1555 din 

20.01.2021 privind atestarea modificării și completării inventarului  

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , 

județul Vaslui , însușit prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001; 

• Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației nr.MDRAP–129253/DPFBL–51759 din 21.11.2019, 

înregistrat la Primăria Municipiului Huși la nr. 31964 din 

26.11.2019; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.1556 din 20.01.2021 și raportul 

Compartimentului juridic nr. 1585 din 21.01.2021 ; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 
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lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ;    

           În conformitate cu prevederile  art.129 alin.(1) şi alin.(2) lit.c) , 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(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 , la Secțiunea II “Bunuri 

mobile” , se modifică și se completează după cum urmează: 

a) Poziţia 331 se modifică , se completează și va avea următorul 

cuprins:Coloana 1 (Codul de clasificare) va avea   următorul cuprins: 

“1.6.4.” , Coloana 2   (Denumirea bunului) va avea   următorul 

cuprins: “Spitalul Municipal “Dimitrie  Castroian“ Huși” , Coloana  

3(Elemente de identificare)  va avea   următorul cuprins:   “ Strada  1 

Decembrie  numărul 40; Corpuri 7;  Suprafaţa   teren = 16.765 mp;  

Secţia de Psihiatrie si Pneumologie, Suprafaţa construită la sol = 518 

mp; Suprafaţa desfășurată = 1.554mp;  Număr clădiri=1;Număr nivele 

3; Structura de rezistentă A; Fundaţii B; Pereţi ZP; Acoperiș învelitoare 

TB; Starea construcţiei S; Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, 

sistem încălzire pe gaz, instalaţie electrică;  Capacitate 122 locuri; 

Documentaţia  cadastrală  numărul  70524 ;  Număr carte funciară  

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși  70524 ”, Coloana  4(anul 

dobândirii sau după caz al dării în folosință )    va avea   următorul 

cuprins:   “1936”,    Coloana 5(Valoarea de inventar LEI ) va avea   

următorul cuprins: “ 909.410,10“ , Coloana 6 (situaţia juridică 

actuală) va avea   următorul cuprins:  Hotǎrậrea Consiliului Local al  

Municipiului Huşi numărul  21/12.04.2001; Număr carte funciară  

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși   70524 “. 

 

b) Poziţia 332  se modifică , se completează și  va avea   următorul 

cuprins: Coloana 1(Codul de clasificare) va avea   următorul cuprins: 

“1.6.2.”, Coloana 2 ( Denumirea bunului) va avea   următorul cuprins:  

“Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși” , Coloana 3(Elemente 

de identificare) va avea   următorul cuprins: “Dispensar  T.B.C  , 



Suprafaţa construită la sol=159 mp; Suprafaţa desfășurată = 159 mp; 

Număr clădiri=1;Număr nivele  1; Structura de rezistenţă B; Fundaţii B; 

Pereţi ZP; Acoperiș învelitoare TB; Starea construcţiei  B; Dotări 

edilitare: apă curentă, canalizare, sistem încălzire pe gaz, instalaţie 

electrică;  Capacitate 20 locuri; Documentaţia  cadastrală  numărul  

70524 ;  Coloana  4 (Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință )  

va avea   următorul cuprins:   “1880” ,  Coloana 5( Valoarea  de 

inventar LEI) va avea   următorul cuprins: “ 45.811,75” , Coloana 6 

(Situaţia juridică actuală) va avea   următorul cuprins:   “Hotǎrậrea 

Consiliului Local al  Municipiului Huşi numărul  21/12.04.2001;  

Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși   

70524 “. 

 

c) Poziția nr. 333 se modifică , se completează și va avea   următorul 

cuprins: Coloana 1(Codul de clasificare)  va avea   următorul cuprins:   

“1.6.4.” , Coloana 2 ( Denumirea bunului) va avea   următorul cuprins:  

“Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși “ ,  Coloana 3 (Elemente 

de identificare) va avea   următorul cuprins:  “Pavilion administraţie 

financiară  , Suprafaţa construită la sol=139 mp;  Suprafaţa desfășurată 

= 139 mp; Număr clădiri=1;Număr nivele  1; Structura de rezistenţă B; 

Fundaţii A; Pereţi ZP; Acoperiș învelitoare TB; Starea construcţiei  R; 

Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, încălzire sobe, instalaţie 

electrică; Anexe: grajd, magazie Suprafaţa construită la sol=48mp;  

Suprafaţa desfașurată =48mp;Documentaţia  cadastrală  numărul  70524 

; Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși  

70524 .”  , Coloana  4(Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință)   

va avea   următorul cuprins: “1878” , Coloana 5( Valoare de inventar 

LEI) va avea   următorul cuprins: “74.977,84” , Coloana 6 (situaţia 

juridică actuală) va avea   următorul cuprins:  “Hotǎrậrea Consiliului 

Local al  Municipiului Huşi numărul  21/12.04.2001;  Număr carte 

funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși   70524 “. 

 

d) Poziţia nr.334 se modifică , se completează și va avea  următorul 

cuprins: Coloana 1(Codul de clasificare) va avea  următorul cuprins:  

“1.6.4.” , Coloana 2  (Denumirea bunului) va avea  următorul cuprins: 

“ Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși “ , Coloana 3(Elemente 

de identificare) va avea  următorul cuprins: “Arhiva , Suprafaţa 

construită  la sol =103mp;  Suprafaţa desfășurată = 103 mp;  Număr 

clădiri=1; Structura de rezistentă B; Fundaţii A; Pereţi ZP; Acoperiș 

învelitoare TB; Starea construcţiei  R; Dotări edilitare: nu; 

Documentaţia  cadastrală  numărul  70524 “, Coloana  4(Anul 

dobândirii sau după caz al dării în folosință )  va avea  următorul 

cuprins:   “1878” , Coloana 5 (Valoarea de inventar LEI) va avea  



următorul cuprins: “ 44.995,13” , Coloana 6 (situaţia juridică 

actuală) va avea  următorul cuprins: “Hotǎrậrea Consiliului Local al  

Municipiului Huşi numărul  21/12.04.2001; Număr carte funciară 

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși   70524”. 

 

e) Poziţia nr.335 se modifică , se completează și va avea   următorul 

cuprins: Coloana 1(Codul de clasificare) va avea  următorul cuprins:  

“ 1.6.4.” , Coloana 2 ( Denumirea bunului) va avea  următorul cuprins: 

“ Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși “Coloana 3(Elemente de 

identificare) va avea  următorul cuprins:“Ateliere ,  Suprafaţa 

construită la sol =126 mp ; Suprafaţa  desfășurată = 126mp ; Număr 

clădiri=1;Număr nivele  1; Structura de rezistentă B; Fundaţii A; Pereţi 

ZP; Acoperiș învelitoare TB; Starea construcţiei  R; Dotări edilitare: apă 

curentă, canalizare, încălzire centrala, instalaţie electrică;  Documentaţia  

cadastrală  numărul  70524 ; Coloana  4(Anul dobândirii sau după caz al 

dării în folosință )   va avea  următorul cuprins:  “1878”  , Coloana 5 

(Valoarea de inventar LEI) va avea  următorul cuprins: “55.788,62”,   

Coloana 6 (situaţia juridică actuală) va avea  următorul cuprins:   “ 

Hotǎrậrea Consiliului Local al  Municipiului Huşi numărul  

21/12.04.2001;  Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie 

Castroian“ Huși   70524 “. 

 

f) Poziţia nr. 337 se modifică , se completează și va avea   următorul 

cuprins:Coloana 1(Codul de clasificare)  va avea   următorul cuprins: 

“1.6.4”.Coloana 2  (Denumirea bunului)  va avea   următorul cuprins: 

“Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși “, Coloana 3(Elemente 

de identificare) va avea următorul cuprins: “Bloc 

Alimentar,Suprafaţa construită la sol = 183 mp; Suprafaţa  

desfășurată= 183mp;  Număr clădiri=1;Număr nivele  1; Structura de 

rezistentă B; Fundaţii B; Pereţi ZP; Acoperiș învelitoare TB; Starea 

construcţiei  S; Dotări edilitare: instalaţie electrică; Documentaţia  

cadastrală  numărul  70524”,Coloana 4(Anul dobândirii sau după caz al 

dării în folosință) va avea   următorul cuprins: “1880” , Coloana 5 

(Valoarea de inventar LEI) va avea   următorul cuprins: “57.403,49” 

, Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) va avea  următorul cuprins: 

“Hotǎrậrea Consiliului Local al  Municipiului Huşi numărul  

21/12.04.2001;  Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie 

Castroian“ Huși   70524 “. 

 

g) Poziţia nr.341  se modifică , se completează și  va avea   următorul 

cuprins:Coloana 1(Codul de clasificare) va avea   următorul cuprins: 

“1.6.4.”,Coloana 2 ( Denumirea bunului)  va avea   următorul cuprins: 

“Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși “ , Coloana 3(elemente 



de identificare) va avea următorul cuprins: “Sectia Boli 

Infectioase,Suprafaţa construită la sol = 732 mp; Suprafaţa  desfășurată 

= 732mp;  Număr clădiri=1;Număr nivele  1; Structura de rezistentă B; 

Fundaţii B; Pereţi ZP; Acoperiș învelitoare TB; Starea construcţiei  S; 

Dotări edilitare: instalaţie electrică;  Documentaţia  cadastrală  numărul  

70524 ; Coloana  4(Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință ) 

va avea   următorul cuprins: “1878”  Coloana 5( Valoarea de 

inventar LEI) va avea   următorul cuprins: “250.237,93”, Coloana 6 

(situaţia juridică actuală) va avea   următorul cuprins: Hotǎrậrea 

Consiliului Local al  Municipiului Huşi numărul  21/12.04.2001;  

Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși   

70524 “. 

         (2)Se completează inventarul domeniului public al municipiului  Huşi   cu 

poziția nr. 374 , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

             

       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 modifica şi se completează 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 ianuarie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate 

, 

         Radu  Bobârnat                                                              Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


