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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  18 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.305  

privind însuşirea de către Consiliului Local al municipiului Huşi a 

modificărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Huşi , județul Vaslui ,  însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr.  13864 din 08.07.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 13865 din 

08.07.2020 privind  însuşirea de către Consiliului Local al municipiului 

Huşi a modificărilor  inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al municipiului Huşi , județul Vaslui ,  însuşit prin Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 13866 din 08.07.2020   şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.  14359 din  15.07.2020; 

•  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 

;     

           În conformitate cu prevederile  art.286 alin.(1) şi alin.(4) din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare şi ale art. 858 – 860 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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            În temeiul  art.129 alin.(2) lit.c)   ,   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. Se însuşesc de către Consiliul Local al municipiului Huşi, modificările 

la Secţiunea I “ Bunuri  imobile” din Anexa  la 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 ,  cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 

- La poziţia nr. 38 “ strada Vasile Tampu”, coloana nr.(2) “Denumirea 

bunului” se modifica şi va avea următorul cuprins: “strada Vasile Țâmpu”  , 

coloana nr.(3) “Elemente de identificare” se modifica şi va avea următorul 

cuprins: “ Suprafaţa teren = 1646 mp, îmbrăcăminte bolovani de rău”,coloana 

nr. (4) “Anul dobândirii sau al darii în folosinţă”, se completează  şi va avea 

următorul cuprins: “ 1950”, 

coloana nr.(5) “Valoarea de inventar LEI ” se completează şi va avea 

următorul cuprins:” 185.724,89”. 

 

- La poziţia nr.263 “Piața Agroalimentară ” , coloana nr.(3) “Elemente de 

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

“Str.Piaţa Victoriei nr.11, intravilanul U.A.T. Huşi  ,Suprafaţa teren=3.140mp 

– număr cadastral 77088  , Suprafaţa teren=24mp - număr cadastral  77089    

,Suprafaţa teren=27mp - număr cadastral  76080     , Suprafaţa teren=14mp - 

număr cadastral  73527,  Suprafaţa teren = 20 mp - număr cadastral  73526    

,Suprafaţa teren=59mp - număr cadastral  72309   ,Suprafaţa teren=12mp - 

număr cadastral  72310 , Categoria de folosinţa - curţi construcţii  , Hala  Piaţa  

Agroalimentară – C7 - Suprafaţa  construită la sol =1.057 mp ; Nr. Nivele = 

P+1; spaţii comerciale şi tarabe(produse agroalimentare);  Structură metalică 

cu închidere panou sandviş; planşeu din beton armat; număr cadastral  77088- 

C7 , Hala de carne şi lactate – C1 , Suprafaţa construită la sol = 508 mp; 

Nr. Nivele = P+S; spaţii comerciale şi tarabe (produse din carne şi 

lactate);Structura de  rezistenţă – B; Fundaţii – A  Pereţi  - ZP; apă curentă ; 

canalizare ;  instalaţie  electrică; număr cadastral  77088-C1 - Spaţii 

comerciale -  nr.corpuri = 5; Suprafaţa  construită =125mp; Structura de  

rezistenţă – B; Fundaţii – A ; Pereţi  - ZP ; apă curentă; canalizare; sistem 

încălzire; instalaţie  electrică; Spaţiu comercial - C2, Suprafaţa construită 

=28mp; număr cadastral  77088-C2 ; Spaţiu comercial – C3, Suprafaţa 



construită =24mp; număr cadastral  77088-C3;  Spaţiu comercial – C4, 

Suprafaţa construită =24mp; număr cadastral  77088-C4; Spaţiu comercial – 

C5, Suprafaţa construită =24mp; număr cadastral  77088-C5; Spaţiu comercial  

– C6, Suprafaţa construită =25mp; număr cadastral  77088-C6 ;Vecinătăţi:  NE 

– str.Piaţa Victoriei, bl.B1, centrala termică  NV – str.Eroilor  , SE – str.Piaţa 

Victoriei, bl.B2, bl.B3,   SV -  str.Piaţa Victoriei, bl.B4, bl.18, coloana nr. (4) 

“Anul dobândirii sau al dării în folosinţă”, se completează  şi va avea următorul 

cuprins: : “ 2011”, “1878” ,coloana nr.(5) “Valoarea de inventar LEI ”, se 

modifica  şi va avea următorul cuprins: “3.727.627,61 “ ,   “523.926,75”   ,  

“104,82” , coloana nr.(6) “ Situaţia juridică actuală ”  se completează  şi va 

avea următorul cuprins: “ Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Huşi 

nr. 21/12.04.2001  ,Autorizaţia de Desfiinţare  nr.213/26.11.2009, Autorizaţia 

de Desfiinţare nr.12/08.02.2011 , Autorizaţia de Construire nr.11/20.01.2010 

,Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr.32535/11.11.2010 , 

Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Huşi   nr. 220/28.09.2017 ,Extras 

de Carte Funciară  nr. 77088  ,Extras de Carte Funciară   nr. 77089   ,  Extras 

de Carte Funciară  nr. 76080 , Extras de Carte Funciară nr.73527, Extras de 

Carte Funciară nr.73526 , Extras de Carte Funciară   nr .72309, Extras de Carte 

Funciară   nr .72310 “. 

- La poziţia nr. 264  “ Târguri” , coloana nr.(3) “Elemente de identificare” se 

completează   şi va avea următorul cuprins: “Bazar , Adresă: Strada Ştefan cel 

Mare nr.55,  intravilanul U.A.T. Huşi ,  Lot 1, Suprafaţa teren= 362mp cu 

nr.cadastral  7402 , Lot 2, Suprafaţa teren=526mp cu nr. cadastral 77403 , 

Categoria de folosinţa – curţi construcţii , Vecinătăţi : N-  proprietate  privată, 

S – SC Divertis SRL  , V –  strada Ştefan cel Mare  ,  E – strada Paul Barais , 

Obor  vite  - Adresa: Drum Recea nr.1B , intravilanul U.A.T. Huşi , Suprafaţa 

teren = 17.590 mp , Categoria de folosinţa – curţi construcţii Clădire,  Suprafaţa 

construită = 17 mp,  Clădire Grup sanitar, Suprafaţa construită = 9 mp  , 

Vecinătăţi:    N – Staţia meteo ,  S – teren U.M ,  E –   teren U.A.T. Huşi  , V - 

Drum Recea, coloana nr.(5) “Valoarea de inventar LEI ” se completează şi va 

avea următorul conţinut :  “101.683,65 “   ,  “940.940,40”, coloana nr.(6) “ 

Situaţia juridică actuală ” se completează şi va avea următorul conţinut  

“Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși  nr. 21/12.04.2001 ,  

Hotǎrậrea Consiliului  Localal al municipiului Huşi  nr.220/28.09.2020 Extras 

de Carte Funciară  nr. 77402 , Extras de Carte Funciară nr. 77403  , Extras de 

Carte Funciară  nr. 75465.” 

 

        Art.2. Modificările  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Huşi , județul Vaslui ,  însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare, 



menţionate la art.1 , sunt  prezentate  în Anexa  care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

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

municipiului Huşi .       
 

                                                                                   HUŞI  ,   21 iulie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Cristinel  Popa                                                          Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 


