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                                                                                           Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 13 consilieri  

        

HOTĂRÂREA NR.338  
privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile şi 

imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

           Având în vedere: 

 Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 27633 din 03.11.2021; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.27634 

din 03.11.2021 privind modificarea si completarea Inventarului 

bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al 

municipiului Huși; 

 Raportul Direcţiei Urbanism nr. 27635 din 03.11.2021;    

 Raportul Compartimentului juridic nr. 27636 din 03.11.2021 ; 

 Avizul nr.252 din 05.11.2021 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul nr.172 din 05.11.2021 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 

al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură;     

 Avizul nr. 48 din 05.11.2021 al Comisiei pentru agricultură, 

cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător ; 

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.c), art.354, art.355 și 

art.357 din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

            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 cu modificările și completările 

ulterioare; 

               HOTĂRĂŞTE: 

        

             Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Inventarului bunurilor 

mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși, astfel:  
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     1.Se radiază  din inventarul domeniului privat al municipiului Husi: 

         a)  pozitia nr.1746  - Teren intravilan  strada Alexandru Ghitescu, nr. 

43, in suprafata de 262 mp . 

         b)  pozitia nr.1747 -Teren intravilan strada  Alexandru Ghitescu, nr. 

45, in suprafata de 385 mp. 
 

     2.Se modifică: 

            a) Pozitia 29 ,Apartament cu 1 camera, str. Calea Basarabiei, bl. G3, sc. 

B, ap. 25, din H.C.L nr. 333/29.11.2018, astfel: 

                   -coloana 4(Adresa bunului)  se modifica si va avea urmatorul 

cuprins:  

„Str. Calea Basarabiei, nr. 83, bl. G3, sc. B, et. 1, ap. 25”.   

                   -coloana 6(caracteristici tehnice) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: Suprafata utila = 36,80 mp; Suprafata totala = 41,54 mp; Suprafata 

construita = 54,01 mp; Teren cota indiviza = 10,35 mp; C1- apartament.” 

                 -coloana 10(Valoarea de inventar)  se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: „11.598,78”. 

 

           b)Pozitia 374, Teren curti constructii, str. Anastasie Panu, nr. 29, lot nr. 

87 din 

H.C.L nr. 333/29.11.2018, astfel: 

                    -coloana 6 (Caracteristici tehnice) – se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: „Suprafata teren = 345 mp”. 

                    -coloana 10(valoarea de inventar)- se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: „21.355,50”. 

 

      c)Pozitia 1519, Teren intravilan curti constructii si arabil, str. Dobrina, 

nr. 12C   din H.C.L nr. 78/25.03.2021, astfel: 

                 -coloana 6 (Caracteristici tehnice)  se completeaza si va avea avea 

urmatorul cuprins:„Suprafata teren intravilan  = 422 mp, din care suprafata teren 

curti - constructii  

=74 mp ,  suprafata construita anexa de 44 mp; suprafata teren arabil = 348 

mp”;   

               -coloana 10(Valoarea de inventar)  se modifica  si va avea urmatorul 

cuprins: „49670 lei, din care: Valoarea teren curti constructii = 9250  lei ; 

Valoarea teren arabil = 24.360lei ; Valoare magazie = 16.060 lei”. 

     

             Art.2. Ca urmare a radierii din inventarul  domeniului privat al 

municipiului Huși a pozițiilor 1746 și 1747 , prevăzută la Art.1, se aprobă 

anularea numerelor cadastrale 77942 și 77995 , reprezentand cele două imobile-

terenuri situate pe strada Alexandru Ghițescu nr.43 și nr.45. 



           Art.3. Lista bunurilor din inventarul domeniului  privat al municipiului 

Husi care se  radiază  este prezentata in Anexa nr.1. 

            Art.4. Lista bunurilor din inventarul domeniului  privat al municipiului 

Husi  care se modifica este prezentata in Anexa nr. 2.   

            Art.5. Lista bunurilor din inventarul domeniului  privat al municipiului 

Husi modificata este prezentata in Anexa nr. 3.   

            Art.6. Anexele nr.1 , nr.2 și nr.3  fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

           Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .      
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela Matei                                                                     Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


