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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.199  
privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Huşi, județul Vaslui  

 
 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr. 14161 din 17.06.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 14162 din 

17.06.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Huşi, județul Vaslui; 

• Declarația secretarului general al municipiului Huși, județul Vaslui, nr. 

6744 din 22.03.2021; 

• Referatul Comisiei speciale privind inventarierea bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Huși, județul Vaslui, nr. 

6741 din 22.03.2021;   

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 14163 din 17.06.2021 ; 

▪ Avizul nr.111 din 23.06.2021 a Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.73 din 23.06.2021 a 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.(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. 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


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 I “Bunuri imobile”, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

a) la Poziţia 119 : Strada Fdt.Dobrina, Coloana 2 (Denumirea bunului ) se 

modifica și va avea următorul cuprins: “Fundătura Dobrina”  ,Coloana 3 

(Elementele de identificare )  se modifică și va avea următorul cuprins: 

“suprafaţa teren  intravilan = 3.519 mp , suprastructura   îmbrăcăminte 

macadam şi pământ,  nr.cadastral  77144, categoria de folosință drum ” , 

Coloana 4 (anul dobândirii sau după caz al dării în folosință)  se completează  

și va avea următorul cuprins:   “1980”Coloana 5 (valoare de inventar LEI )  se 

completează și va avea următorul cuprins:    “101.170,18 “ , Coloana 6 

(situaţia juridică actuală)   se completează și va avea următorul cuprins:   

“H.C.L.M.H 21/12.04.2001, O.G.R.43/28.08.1997 , carte funciară nr.77144”. 

 

b) la Poziţia 158 : Strada Drum Ghe.Alexandrescu , Coloana 2 (Denumirea 

bunului ) se modifica  și va avea următorul cuprins:   “Strada Pictor Viorel 

Huşi” , Coloana 3 (Elementele de identificare)  se modifică  și se completează  

și va avea următorul cuprins:  “îmbrăcăminte pământ şi macadam, suprafaţa 

teren intravilan =2.400 mp , nr.cadastral 77055, categoria de folosință drum” , 

Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz al darii în folosinţă)  se 

completează  și va avea următorul cuprins  “1980”, Coloana 5 (Valoare de 

inventar LEI )  se completează și va avea următorul cuprins:   “  209.316,47” , 

C oloana 6 (situaţia juridică actuală)   se completează  și va avea următorul 

cuprins:  ““H.C.L.M.H 21/12.04.2001, O.G.R.43/28.08.1997 , carte funciară 

nr.77055”. 

 

c) la Poziţia 168  : Strada Ion Ianoş, Coloana 3 (Elementele de identificare )  se 

modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: “ suprafaţa teren 

intravilan = 567mp , îmbrăcăminte macadam ,  nr.cadastral   72115 , categoria 

de folosință stradă ”, Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz  al darii în 

folosinţă)  se completează şi  va avea următorul cuprins : “1980” , Coloana 5 

(Valoare de inventar LEI )  se completează şi va avea următorul cuprins: 

“52.329,92 “ ,  Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)   se completează  şi va 

avea următorul cuprins: “H.C.L.M.H 21/12.04.2001, O.G.R.43/28.08.1997 , 

carte funciară nr.72115”. 

 

d) la Poziţia 178 :  Strada Dumitru Dodan , Coloana 3 (Elementele de 

identificare )  se modifică , se completează  şi va avea următorul cuprins: 

“suprafaţa teren intravilan = 882 mp ,   îmbrăcăminte macadam , nr.cadastral  

72095”, Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz al darii în folosinţă)  se 

completează şi va avea următorul cuprins : “1980, categoria de folosință 

stradă”, Coloana 5 (Valoarea  de inventar LEI )  se completează şi va avea 

următorul cuprins : “  93.320,85 “, Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)   se 



completează  şi va avea următorul cuprins: “H.C.L.M.H 21/12.04.2001, 

O.G.R.43/28.08.1997 ,  carte funciară nr.72095”. 

 

e) la Poziţia 361 : Strada Ion Minulescu , Coloana 1( Codul de clasificare) se 

modifică și va avea următorul cuprins “1.3.7.2”, Coloana 3 (Elementele de 

identificare )   se completează  şi va avea următorul cuprins: “ îmbrăcăminte 

asfalt, suprafaţa teren intravilan = 3.881 mp,  nr.cadastral 71332, categoria de 

folosință stradă ”, Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz al  al darii în 

folosinţă)  se completează  şi va avea urmatorul cuprins : “ 2006”, Coloana 5 

(Valoare de inventar LEI )  se completează şi va avea următorul cuprins: 

“339.745,75” , Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)   se completează  şi va 

avea următorul cuprins : “H.C.L.nr.8 din 26.01.2006 , carte funciară nr.71332, 

OG nr. 43/1997 ”. 

 

f) la Poziţia 362  :  Strada Costache Olareanu , Coloana 1( Codul de 

clasificare) se modifică și va avea următorul cuprins “1.3.7.2”, Coloana 3 

(Elementele de identificare) se completează  şi va avea următorul cuprins:  

“îmbrăcăminte asfalt, suprafaţa teren intravilan = 4.375 mp , nr.cadastral 

71312, categoria de folosință stradă”,Coloana 4 (Anul dobândirii sau al după 

caz  darii în folosinţă) se completează şi va avea următorul cuprins: “ 

2006”,Coloana 5 (valoare de inventar LEI )   se completează şi va avea 

următorul cuprins:  “46.181,12”, Coloana 6(situaţia juridică actuală)  se 

completează şi va avea următorul cuprins: H.C.L.nr.8 din 26.01.2006 , carte 

funciară nr.71312, OG nr. 43/1997 “. 

 

g) la Poziţia 363 : Strada Ieremia Movila , Coloana 1( Codul de clasificare) se 

modifică și va avea următorul cuprins “1.3.7.2”, Coloana 3 (Elementele de 

identificare ) se completează  şi va avea următorul cuprins:  “îmbrăcăminte 

asfalt,  suprafaţa teren intravilan = 4.638 mp, nr.cadastral 71335 , categoria de 

folosință stradă”,Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz  al darii în 

folosinţă) se completează şi va avea următorul cuprins: “2006”,Coloana 5 

(Valoare de inventar Lei ) se completează  şi va avea următorul cuprins:  

“403.849,13 “, Coloana 6 (situaţia juridică actuală)   se completează şi va avea 

următorul cuprins:   “H.C.L.nr.8 din 26.01.2006 ,  carte funciară nr.71335, OG 

nr.43/1997”. 

 

h)  la Poziţia 364 :  Strada Ştefan Dimitrescu, Coloana 1( Codul de clasificare) 

se modifică și va avea următorul cuprins “1.3.7.2”, Coloana 3 (Elementele 

de identificare )  se completează şi va avea următorul cuprins:  “ îmbrăcăminte  

asfalt , suprafaţa teren intravilan = 5427  mp, nr.cadastral 78617 , categoria de 

folosință stradă”, Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz al darii în 

folosinţă) se completează şi va avea următorul cuprins:  “2006”,Coloana 5 

(Valoare de inventar LEI )  se completează şi va avea următorul cuprins:  

“49.431,66”,Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)   se completează şi va avea 

următorul cuprins:   “H.C.L.nr.8 din 26.01.2006 ,  carte funciară nr. 78617 , 

OG nr.43/1997 ”.    



i)  la Poziţia 365  :  Aleea Sfinţii Voievozi, Coloana 1( Codul de clasificare) se 

modifică și va avea următorul cuprins “1.3.7.2”,  Coloana 3 (Elementele de 

identificare ) se completează şi va avea următorul cuprins:  “îmbrăcăminte  

asfalt, suprafaţa teren intravilan = 799 mp, nr.cadastral 71336, categoria de 

folosință stradă” , Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz al darii în 

folosinţă) se completează şi va avea următorul cuprins:  “ 2006”,Coloana 5 

(Valoare de inventar LEI )  se completează şi va avea următorul cuprins:  “ 

69.772,87”,Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)   se completează şi va avea 

următorul cuprins:  “  H.C.L.nr.10 din 26.01.2006 , carte funciară nr.71336, 

OG nr. 43/1997”. 

 

j) la  Poziţia 367  :  Strada Dimitrie Sturza , Coloana 1( Codul de clasificare) 

se modifică și va avea următorul cuprins “1.3.7.2”,  Coloana 3 (Elementele 

de identificare ) se completează şi va avea următorul cuprins:  “îmbrăcăminte  

asfalt, suprafaţa teren intravilan  = 722 mp, nr.cadastral 71383, categoria de 

folosință stradă”,Coloana 4 (Anul dobândirii sau al darii în folosinţă) se 

completează  şi va avea următorul cuprins:  “2004”,Coloana 5 (Valoare de 

inventar LEI ) se completează şi va avea următorul cuprins:  “ 64.190,91”,  

Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)   se completează  şi va avea următorul 

cuprins:  “H.C.L.nr.33 din 29.07.2004 ,   carte funciară   nr. 71383, OG 

nr.43/1997”. 

 

k) la Poziţia 370  Drum Costin , Coloana 3 (Elementele de identificare )   se 

completează şi va avea următorul cuprins: “  îmbrăcăminte  pământ , suprafaţa 

teren intravilan = 1.606 mp, nr.cadastral  71469, categoria de folosință drum ”, 

Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz  al dării în folosinţă) se 

completează şi va avea următorul cuprins:  “ 2009”,Coloana 5 (Valoare de 

inventar LEI ) se completează şi  va avea următorul cuprins:  “371.895,65”  , 

Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)  se completează şi  va avea următorul 

cuprins:   “H.C.L.nr.33  din 29.07.2004 , carte funciară nr.71386, OG 

nr.43/1997 ”. 

 

l) la Poziţia 371 :  Drum Zachiu , Coloana 1( Codul de clasificare) se modifică 

și va avea următorul cuprins “1.3.7.2”, Coloana 3 (Elementele de 

identificare ) se completează şi va avea următorul cuprins: “ îmbrăcăminte  

asfalt,  suprafaţa teren intravilan = 2.532 mp, nr.cadastral 71366, categoria de 

folosință drum”,Coloana 4 (anul dobândirii sau după caz  al darii în 

folosinţă) se completează şi va avea următorul cuprins : “ 2004”,Coloana 5 

(valoare de inventar LEI ) se completează şi va avea următorul cuprins: 

“220.654,39 “ ,Coloana 6 (situaţia juridică actuală)   se completează  şi va 

avea următorul cuprins “H.C.L.nr.33  din 29.07.2004 , carte funciară nr.71366, 

OG nr.43/1997”. 

 

        Art.2.Se completează inventarul domeniului public al municipiului  Huşi   cu 

Poziţiile nr.378–nr.393, conform Anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 



         Art.3. Prezenta hotarare abrogă  prevederile  Hotǎrậrii   Consiliului Local nr.265 

din 25.09.2018 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului 

public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului 

Husi nr. 21 din 12.04.2001 . 

 

         Art.4. Inventarul  bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi 

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

municipiului Huşi, se modifică şi se completează conform prevederilor art.1. 

 

        Art.5. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local al 

municipiului Huşi. 

 

       Art.6.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .     

                                            
 

                                                                                                      HUŞI  ,  24 iunie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                                          Secretar general ,  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 


