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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  18 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.306 

privind atestarea modificării și completării 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 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

- Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr.  5926 din 09.03.2020; 

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 5927 din 

09.03.2020 privind atestarea modificării și completării 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; 

- Declarația secretarului general al municipiului Huși nr. 5923 din 

09.03.2020 ; 

- Referatul Comisiei privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al municipiului Huși nr. 5924 din 19.03.2020;  

- Raportul Direcţiei Urbanism nr.  5928 din 09.03.2020  ; 

- 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  Hotărârii Consiliului local  Huşi nr. 21/2001 

privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al 
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municipiului Huşi , cu modificările şi completările ulterioare , Anexa nr.4 la 

Hotărârea Guvernului nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al  judeţului 

Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul  Vaslui , cu 

modificările şi completările ulterioare, art.286 alin.(4) , art.287 lit.b) şi art.289 

alin.(6) din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul   art. 129 alin.(2) lit.c) , art.139 alin.(1) -  (3) lit.g)  ,  art.196 alin.(1) 

lit.a)  şi art.607 alin.(4) 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, 

județul Vaslui ,  însuşit prin  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.21 

din 12.04.2001 şi atestat prin HG nr. 1361/2001,  şi  atestat în Anexa nr.4 – 

“Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului  

Huşi “, la Hotărârea Guvernului nr.1361/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, la  secţiunea I “Bunuri mobile “ se modifica şi se completează după cum 

urmează: 

             a) la poziţia  279 -  coloana  nr.2 “Denumirea bunului“    va avea următorul 

cuprins : “Casa de Culturã „Alexandru Giugaru„” ; coloana nr.3 “Elemente de 

identificare” va avea următorul cuprins: “strada Alexandru Giugaru nr.2, suprafața 

teren=1.049 mp, suprafața  construitã =567 mp, suprafaţa construită 

desfăşurata=1.033mp, suprafațã construitã anexa C2 (magazie) = 32 mp,  suprafațã 

construitã anexa C3 ( grup sanitar) = 18 mp, structura de rezistențã T.B, Fundații- B, 

Zidărie B, Acoperiş TB, starea construcției- B, : apã curentã, canalizare, sobe, 

instalație  electricã ; numãr cadastral  73478 ; carte funciarã nr. 73478 ; Vecinãtãți : 

N- strada Alexandru Giugaru, S- bloc IAS, V-strada  I.Al. Angheluş, E- bloc 5, 

strada Alexandru Giugaru ,  coloana nr.5 “Valoarea de inventar (LEI)” va avea 

următorul cuprins “287.066,18” , coloana nr.6 ”Situaţia juridică actuală ” va avea 

următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/12.04.2001, Carte  funciară 

nr.73478”. 

             b)la Poziţia 347, coloana nr.2  “Denumirea bunului“   va avea următorul 

cuprins: “Centru consultativ pentru cetăţenii municipiului Huși”  , coloana nr.3 

”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Suprafaţă teren=1.700mp;  

Suprafaţă construită = 850mp; Suprafaţă desfășurată=850mp; Număr clădiri 

=1;Număr nivele=1; Structură de rezistenţă  bună; Fundaţii beton; Pereţi  zidărie 

portantă; Acoperiș tablă; Starea  construcţiei  foarte bună; Dotări edilitare apă 

curentă, canalizare, instalaţie încălzire  gaz;  Nr. cadastral 71774 ; Carte  funciară  

nr.71774 ,  Adresa str.1 Decembrie nr.17; Vecinătăţi: N-str.1 Decembrie, S- Bl.F2, 



E-str.Castroian,  V-Gradinita nr.10,  coloana nr.4 “Anul dobândirii sau al darii în 

folosinţă” va avea următorul cuprins: “ 1951”, coloana nr.5 “Valoarea de 

inventar(LEI)” va avea următorul cuprins: “ 2.196.745,85”, coloana nr.6 “ Situaţia 

juridică  actuală” va avea următorul cuprins: “Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 

21/12.04.2001; Autorizaţie de construire  numărul 121/09.07.2010, Proces verbal de 

recepţie finală numărul 20815/31.07.2014 ,  Procesul verbal de stingere obiecţii ale 

Procesului verbal de Recepţie finală numărul 20815/31.07.2014, înregistrat la 

numărul 13503/15.05.2015, Hotǎrậrea Consiliului Local numărul  141/28.12.2016, 

Carte funciară nr.71774”. 

            c) după  poziţia nr.375 se introduc două noi poziţii, respectiv poziţiile nr.376 

şi nr.377, conform Anexei nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

           d) la secţiunea II “Bunuri imobile” după poziția nr.17 se introduce o nouă 

poziție, respectiv poziția nr.18, conform Anexei nr.2  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

       Art.2.(1) Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .  

        (2) Hotărârea se va publica pe site-ul instituției la secțiunea dedicată Statutului 

unității administrativ - teritoriale precum și în monitorul oficial local. 
 

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   21 iulie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Cristinel  Popa                                                          Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 


