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                                                                                                                         Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                    cu votul a  18   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 262                                                                                                    

privind declararea unor terenuri situate în municipiul Huși ca bunuri de uz și de 

interes public local 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

 Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 16923 din 20.07.2021 ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.16924 din 

20.07.2021  privind declararea unor terenuri situate în municipiul Huși 

ca bunuri de uz și de interes public local ; 

 Raportul Direcţiei Urbanism nr. 16925 din 20.07.2021 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 16926 din 20.07.2021 ; 

  Avizul nr. 174 din 24.08.2021 a  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul  nr. 116 din 24.08.2021 a Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură ;     

 Avizul nr.35 din 24.08.2021 a  Comisiei pentru agricultură, cadastru, 

fond funciar, protecţia mediului înconjurător ; 

           În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.c) , art.286 alin.(1) și 

alin.(4) din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ , cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

            În temeiul art.139 alin.(1),  alin.(3) lit.g)  şi art.196 alin.(1) lit.a)  din 

Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ , cu modificările şi 

completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1(1) Se aprobă  declararea ca bunuri de uz și de interes public local a 

următoarelor terenuri  situate în extravilanul municipiului Huși  :  

a) Teren ,  extravilan, în suprafaţa de  207.994 mp, situat  în municipiul Huşi,   

Tarlaua 52, P 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4486, 4492, 4493, 
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4494, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 

4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, Punct 

Recea , categoria de folosință vie, livadă, drum , din care : suprafața teren vie = 

194.317 mp, suprafața teren livadă = 2107 mp, suprafața teren drum = 11.570 

mp.Terenul este identificat  conform  Planului  de amplasament şi delimitare a 

corpului de proprietate , prezentat în  Anexa nr.1. 

b) Teren ,  extravilan, în suprafaţa de 6.966 mp, situat  în municipiul Huşi, 

Tarlaua 52, P 4452, 4452-1, Punct Recea, categoria de folosință  arabil și livadă 

,din care : suprafața teren arabil = 6515  mp, suprafața teren livadă =  451 

mp.Terenul este  identificat conform  Planului  de amplasament şi delimitare a 

corpului de proprietate , prezentat în  Anexa nr. 2.  

c) Teren ,  extravilan , în suprafaţa de 23.745 mp, situat  în municipiul Huşi, 

Tarlaua 52, P 4476, 4476-1, Punct Recea , categoria de folosință arabil și livadă, 

din care:  suprafață teren arabil = 23.054 mp, suprafață teren livadă = 691 mp. 

Terenul este  identificat conform  Planului  de amplasament şi delimitare a 

corpului de proprietate  , prezentat în  Anexa nr. 3.  

d) Teren ,  extravilan, în suprafaţa de  931 mp , situat  în municipiul Huşi, 

Tarlaua 52, P 4473,  Punct Recea , categoria de folosință arabil, din care:  

suprafața teren arabil = 931  mp, suprafața construită - anexă = 586 mp. Terenul 

este  identificat  conform  Planului  de amplasament şi delimitare a corpului de 

proprietate , prezentat în Anexa nr.4. 

 

      Art.2.(1) Se aprobă  declararea ca bunuri de uz și de interes public local a 

următoarelor terenuri  situate în intravilanul municipiului Huși  :  

a) Teren , intravilan, strada Calea Basarabiei nr.91.B ,în suprafață de 164 m.p, 

categoria de folosință curti-construcții, identificat conform Planului de 

amplasament și delimitare a corpului de proprietate prezentat în Anexa nr.5. 

b) Parc Bariera Pascal  , în suprafață de 2907 m.p, situat  în intravilanul 

municipiului Huși, strada Bariera Pascal nr.38.B, categoria de folosință curti-

construcții , identificat conform Planului de amplasament și delimitare a 

corpului de proprietate prezentat în Anexa nr.6. 

c) Teren de joacă pentru copii , în suprafață de 96  m.p, situat  în intravilanul 

municipiului Huși, Bd.1 Mai nr.4.B, categoria de folosință curti-construcții , 

identificat conform Planului de amplasament și delimitare a corpului de 

proprietate prezentat în Anexa nr.7. 

    Art.3.Anexele nr.1- nr.7  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

municipiului Huşi . 

 
                                                                                        HUŞI  ,  26 august  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                            Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 
 


