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                                                                                                                       Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                       cu votul a 16 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.345 

privind modificarea 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.  17349 din  26.08.2020    ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.17350 din 

26.08.2020 privind  modificarea  Inventarului  bunurilor mobile şi 

imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși; 

•  Raportul Direcţiei Urbanism nr. 17351 din 26.08.2020 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.17352 din 26.08.2020 ; 

• 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 ;     

• Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

• Avizul Comisiei pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător ; 

           În conformitate cu prevederile  art. 129 alin.(2) lit.c), art.354, art.355 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 modifică Inventarul   bunurilor mobile şi imobile care aparțin 

domeniului privat  al municipiului Huși , după cum urmează :  
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a) La  Poziţia  nr.189 :  Coloana 4(Adresa bunului)  se  modifică  şi va avea 

următorul cuprins:  “Aleea Stadionului nr.2, bl.18,sc.D,et.4,ap.78 ” , 

Coloana 6  

( Caracteristici tehnice)  se modifică  şi  va avea următorul cuprins: 

„Suprafaţa utilă = 56,4 mp; Suprafaţa totală = 61,3 mp; Suprafaţa 

construită = 74 mp; Suprafaţa teren = 14 mp”, Coloana 10(valoarea de 

inventar) se modifica şi  va avea următorul cuprins: „86.415,19 lei”.  

b) La  Poziţia  nr.1632 : Coloana 4(Adresa bunului)  se  modifică  şi va avea 

următorul cuprins:  “strada Dacia nr.65 ” . 

c) La   Poziţia  nr.2109  : Coloana 6 ( Caracteristici tehnice)  se modifică  şi  

va avea următorul cuprins: „Suprafață teren = 962,0 mp” , Coloana 10( 

Valoarea de inventar) se modifică şi  va avea următorul cuprins: 

„120.250,00 lei”. 

d) La  Poziţia  nr.2135 :  Coloana 6 ( Caracteristici tehnice)  se modifică  şi  

va avea următorul cuprins: „Suprafață teren = 32,0 mp” , Coloana 10 

(Valoarea de inventar) se modifică şi  va avea următorul cuprins: 

„1.536,00 lei”. 

e) La  Poziţia  nr.2136  : Coloana 6 ( Caracteristici tehnice)  se modifică  şi  

va avea următorul cuprins: „Suprafață teren = 211,0 mp” , Coloana 

10(Valoarea de inventar) se modifică  şi  va avea următorul cuprins: „ 

10.128,00 lei”. 

        Art.2. Lista bunurilor din Inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Huşi , care se modifică, este prezentată in Anexa 

nr.1. 

        Art.3. Lista bunurilor din Inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Huşi ,  modificată, este prezentată in anexa nr.2. 

        Art.4.  Anexele nr.1 și  nr.2  fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

        Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .  
 

                                                                                   HUŞI  ,   27  august  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 


