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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                cu votul a  13   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.191 

privind  atestarea modificării și completării  inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Huşi  ,însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea domeniului 

public şi privat  nr.  29526 din 30.10.2019; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind  atestarea 

modificării și completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al municipiului Huşi  , însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 29527 din 30.10.2019  şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 29528 din 30.10.2019; 

•  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 lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;     

           În conformitate cu prevederile  art.129 alin.(2) lit.c)  , art.286 alin.(4), art.287 

lit.b), art.289 alin.(6)   și  art.139  alin.(3) lit.g)   şi 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 aparţinând domeniului public al municipiului Huşi,  

însuşit prin  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001 şi 
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atestat prin HG nr. 1361/2001, cu modificările şi completările ulterioare  , se modifică și 

se  completează după cum urmează: 

1) la Poziţia 98 strada Zidari: coloana 3 va avea  următorul cuprins: “De la 

intersectia strazii Ioan Voda Cel Viteaz pana la strada A.I.Cuza; Suprafaţa 

teren=1.571mp; suprastructura asfalt“ , coloana 5 va avea  următorul cuprins: 

“139.616,34” ,  coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Hotararea Consiliului 

Local al municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001, Ordonanta de Guvern a 

Romaniei nr.43 din 28.08.1997, Carte funciara strada Zidari  nr.77341; Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huși nr.127 din 23.04.2019, Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huși numărul  191 din 15.04.2020”. 

 

2) Se completează inventarul domeniului public al municipiului  Huşi  , cu Poziţia 

375, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

          Art.2.Poziția nr.98 modificată și completată  și Poziția nr.375 , sunt prezentate in 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              

         Art.3. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Huşi nr. 21 din 12.04.2001 

privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Huşi  a inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al municipiului Huşi  se modifică și se  completează  în 

mod corespunzător. 

 

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

municipiului Huşi .       
 

 

                                                                                   HUŞI  ,   15 aprilie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Ioan Iacob                                                                    Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


