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                                                                                                                       Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                       cu votul a 16 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 335 

privind atestarea modificării și completării 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. 15615 din 03.08. 2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 15616 din 

03.08.2020 privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui;  

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 15617 din 03.08.2020 și raportul 

Compartimentului juridic nr.9330 din 08.05.2020; 

• 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 ;     

           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. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși, județul 

Vaslui, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr. 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 II “Bunuri mobile”, se 

modifică și se completează după cum urmează: 
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-  la Poziţia 6, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 

“Colecţia fotografii”, coloana 3” Elemente de identificare” va avea următorul 

cuprins: “ 163 buc, în cadrul Muzeului  Municipal Huşi”, coloana 4 ”Anul 

dobândirii sau, după caz al darii în folosinţă “   va avea  următorul cuprins:  

“2000 “ , coloana 5 “Valoarea de inventar LEI )”   va avea  următorul cuprins:  

“1.180 “ , coloana 6” Situaţia juridică actuală ” va avea  următorul cuprins:  

“Procesul verbal nr.1344/18.01.2019,  Referatul nr.22612/29.08.2019  şi  

Raportul privind  modificarea valorilor de inventar şi a numărului de piese din 

colecţiile  de piese muzeistice aparţinând domeniului public al municipiului Huşi  

nr.33.166/06.12.2019”.  

- la Poziţia 7,  coloana 2” Denumirea bunului”   va avea  următorul cuprins:  

“Colecţie arheologie” , coloana 3 “Elemente de identificare”     va avea  

următorul cuprins: “1.462 buc, în cadrul Muzeului Municipal Huşi ” , 

coloana 4 “ Anul dobândirii sau, după caz al darii în folosinţă”  se 

completează și  va avea  următorul cuprins: “2000 “ , coloana 5”Valoarea de 

inventar LEI ”  va avea următorul cuprins:  “452.760” ,  coloana 6  “Situaţia 

juridică actuală“ va avea următorul cuprins: “Procesul verbal 

nr.1344/18.01.2019,  Referatul nr.22612/29.08.2019  şi  Raportul privind  

modificarea valorilor de inventar şi a numărului de piese din colecţiile  de piese 

muzeistice aparţinând domeniului public al municipiului Huşi  

nr.33.166/06.12.2019 “. 

- la Poziţia 8, coloana 2” Denumirea bunului”   va avea  următorul cuprins:  

“Colecţie pictură ” , coloana 3 “Elemente de identificare”     va avea  

următorul cuprins: “93 buc,în cadrul Muzeului Municipal Huşi ” , coloana 4 

“ Anul dobândirii sau, după caz al darii în folosinţă”  se completează și  va 

avea  următorul cuprins: “2000 “ , coloana 5”Valoarea de inventar LEI ”  va 

avea următorul cuprins:  “339.220” ,  coloana 6  “Situaţia juridică actuală “ va 

avea următorul cuprins:“ Procesul verbal nr.1344/18.01.2019,  Referatul 

nr.22612/29.08.2019  şi  Raportul privind  modificarea valorilor de inventar şi a 

numărului de piese din colecţiile  de piese muzeistice aparţinând domeniului 

public al municipiului Huşi  nr.33.166/06.12.2019 “. 

- la Poziţia 9, coloana 2” Denumirea bunului”   va avea  următorul cuprins:  

“Colecţie etnografie ” , coloana 3 “Elemente de identificare”     va avea  

următorul cuprins: “451 buc,în cadrul Muzeului Municipal Huşi ” , coloana 

4 “ Anul dobândirii sau, după caz al dării în folosinţă”  se completează și  

va avea  următorul cuprins: “2000 ; 2008 “ , coloana 5”Valoarea de inventar 

LEI ”  va avea următorul cuprins:  “ 298.550” ,  coloana 6  “Situaţia juridică 

actuală “ va avea următorul cuprins:“ Procesul verbal nr.1344/18.01.2019,  

Referatul nr.22612/29.08.2019  şi  Raportul privind  modificarea valorilor de 

inventar şi a numărului de piese din colecţiile  de piese muzeistice aparţinând 

domeniului public al municipiului Huşi  nr.33.166/06.12.2019 “. 



- la Poziţia 10, coloana 2” Denumirea bunului”   va avea  următorul cuprins:  

“Colecţie istorie - arheologie ” , coloana 3 “Elemente de identificare”     va 

avea  următorul cuprins: “ 4124  buc,în cadrul Muzeului Municipal Huşi ” , 

coloana 4 “ Anul dobândirii sau , după caz al darii în folosinţă”  se 

completează și  va avea  următorul cuprins: “2000 “ , coloana 5”Valoarea de 

inventar LEI ”  va avea următorul cuprins:  “ 218.865” ,  coloana 6  “Situaţia 

juridică actuală“ va avea următorul cuprins:“ Procesul verbal 

nr.1344/18.01.2019,  Referatul nr.22612/29.08.2019  şi  Raportul privind  

modificarea valorilor de inventar şi a numărului de piese din colecţiile  de piese 

muzeistice aparţinând domeniului public al municipiului Huşi  

nr.33.166/06.12.2019 “. 

 

- la  Poziţia 11,  : coloana 2” Denumirea bunului”   va avea  următorul 

cuprins:  “Colecţie litografie  ” , coloana 3 “Elemente de identificare”     va 

avea  următorul cuprins: “ 65  buc,în cadrul Muzeului Municipal Huşi ” , 

coloana 4 “ Anul dobândirii sau, după caz al dării în folosinţă”  se 

completează și  va avea  următorul cuprins: “2000 “ , coloana 5”Valoarea de 

inventar LEI ”  va avea următorul cuprins:   “5.130” ,  coloana 6  “Situaţia 

juridică actuală“ va avea următorul cuprins:“ Procesul verbal 

nr.1344/18.01.2019,  Referatul nr.22612/29.08.2019  şi  Raportul privind  

modificarea valorilor de inventar şi a numărului de piese din colecţiile  de piese 

muzeistice aparţinând domeniului public al municipiului Huşi  

nr.33.166/06.12.2019 “. 

 

- la Poziţia 12 : coloana 2” Denumirea bunului”   va avea  următorul cuprins:  

“Colecţie pictură  donaţie A.Mitache ”,coloana 3 “Elemente de identificare”     

va avea  următorul cuprins: “ 59  buc,în cadrul Muzeului Municipal Huşi ” , 

coloana 4 “ Anul dobândirii sau, după caz al dării în folosinţă”  se 

completează și  va avea  următorul cuprins: “2000 “ , coloana 5”Valoarea de 

inventar LEI ”  va avea următorul cuprins:  “ 137.750” ,  coloana 6  “Situaţia 

juridică actuală“ va avea următorul cuprins:“ Procesul verbal 

nr.1344/18.01.2019,  Referatul nr.22612/29.08.2019  şi  Raportul privind  

modificarea valorilor de inventar şi a numărului de piese din colecţiile  de piese 

muzeistice aparţinând domeniului public al municipiului Huşi  

nr.33.166/06.12.2019 “. 

 

- la Poziţia 13 : coloana 2” Denumirea bunului”   va avea  următorul cuprins:  

“Colecţie sculptură  ” , coloana 3 “Elemente de identificare”     va avea  

următorul cuprins: “ 19 buc,în cadrul Muzeului Municipal Huşi ” , coloana 

4 “ Anul dobândirii sau, după caz al dării în folosinţă”  se completează și  

va avea  următorul cuprins: “2000 “ , coloana 5”Valoarea de inventar LEI ”  

va avea următorul cuprins:   “57.000” ,  coloana 6  “situaţia juridică actuală“ 

va avea următorul cuprins: “Procesul verbal nr.1344/18.01.2019,  Referatul 

nr.22612/29.08.2019  şi  Raportul privind  modificarea valorilor de inventar şi a 

numărului de piese din colecţiile  de piese muzeistice aparţinând domeniului 

public al municipiului Huşi  nr.33.166/06.12.2019”. 

 



- la Poziţia 14 :  coloana 2” Denumirea bunului”   va avea  următorul cuprins: 

“Colecţie documente ” , coloana 3 “Elemente de identificare”     va avea  

următorul cuprins: “ 34 buc,în cadrul Muzeului Municipal Huşi ” , coloana 

4 “ Anul dobândirii sau, după caz al dării în folosinţă”  se completează și  

va avea  următorul cuprins: “2000 “ , coloana 5”Valoarea de inventar LEI ”  

va avea următorul cuprins:  “ 340” ,  coloana 6  “Situaţia juridică actuală“ va 

avea următorul cuprins:“ Procesul verbal nr.1344/18.01.2019,  Referatul 

nr.22612/29.08.2019  şi  Raportul privind  modificarea valorilor de inventar şi a 

numărului de piese din colecţiile  de piese muzeistice aparţinând domeniului 

public al municipiului Huşi  nr.33.166/06.12.2019”. 

 

- la Poziţia 15 : coloana 2” Denumirea bunului”   va avea  următorul cuprins:  

“Colecţie ştiinţele naturii  ” , coloana 3 “Elemente de identificare” va avea  

următorul cuprins: “47 buc,în cadrul Muzeului Municipal Huşi ” , coloana 4 

“ Anul dobândirii sau, după caz al dării în folosinţă”  se completează și  va 

avea  următorul cuprins: “2000 “ , coloana 5”valoarea de inventar LEI ”  va 

avea următorul cuprins:  “ 67.300” ,  coloana 6  “Situaţia juridică actuală“ va 

avea următorul cuprins:“ Procesul verbal nr.1344/18.01.2019,  Referatul 

nr.22612/29.08.2019  şi  Raportul privind  modificarea valorilor de inventar şi a 

numărului de piese din colecţiile  de piese muzeistice aparţinând domeniului 

public al municipiului Huşi  nr.33.166/06.12.2019”. 

a) după poziţia nr.15 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr.16 şi nr.17, potrivit 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 

       Art.2. Inventarul  bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul 

Vaslui ,  publicat pe pagina de internet la secţiunea dedicată  Statutului municipiului Huşi, se 

modifica şi se completează conform prevederilor art.1. 

        Art.3. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local al municipiului Huşi. 

 

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

Huşi .       

 

 

                                                                                   HUŞI , 27 august 2020                   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 


