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                                                                                                                  Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  19   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 255 

pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 208 din 15.04.2020 privind atestarea Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

           Având în vedere: 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 9859 din 15.05.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.9858  din 

15.05.2020 pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Huși nr. 208 din 15.04.2020  privind 

atestarea  Inventarului  bunurilor care aparțin domeniului public al 

municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului  Huși nr. 21 din 12.04.2001; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 9857 din 15.05.2020   şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 10062 din 19.05.2020  ; 

• 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; 

• Avizul  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

            În conformitate cu prevederile  Legii nr.7/1996 a cadastrului  și a publicității 

imobiliare, republicată, modificată și completată, art.858   din Legea nr.287/2009 

privind Codul Civil, republicată, modificată şi completată,ale art.129 alin.(2) lit.c) 
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și art.289 alin.(5), alin.(6),alin(9) și art.607 alin.(4)  din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

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

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

                HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Huși nr. 208 din 15.04.2020, în sensul în care   textul  Art.1 , 

Punctul 9 – Poziția nr.248 (Centrala termica nr.9 - Strada Lt.Octav Hagiu nr.3)  din 

Hotărârea  Consiliului Local al municipiului Huși nr. 208 din 15.04.2020  privind 

atestarea  Inventarului  bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși 

însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Huși nr. 21 din 12.04.2001,  

se va înlocui cu următorul :  

 

            „9. la Poziţia 248 , coloana 1 va avea  următorul cuprins: „1.6.5.”, 

coloana  2 va avea  următorul cuprins: "Centrala  termică nr. 9"  , coloana  3 va 

avea  următorul cuprins: "Strada Lt.Octav Hagiu nr. 3 , Suprafaţa teren = 932 mp,  

Suprafaţa construită=267 mp , instalație electrică , Vecini : N –SC  Prodclasic  SRL 

, S – str.Octav Hagiu ,  E – str.Mihai Eminescu ,  V – teren proprietate privată  " , 

coloana 5 va avea  următorul cuprins:  " 205.040 ; 175.262,44" ,  coloana 6 va 

avea  următorul cuprins: " Carte funciară nr.77864 , Hotǎrậrea Consiliului Local 

al  Municipiului Huşi numărul  21/12.04.2001; Decret de expropiere nr.175, 

C.Judeţean; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Husi  numărul 

45/27.02.2014 ". 

 

       Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși 

nr.208 din 15.04.2020 rămân neschimbate. 

                                                                                       

       Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .       

 
                                                                                                    HUŞI  ,  26  iunie 2020        

                                                                    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              Contrasemnează pentru legalitate , 

     Cristinel Popa                                                                     Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


