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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  13   consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 372 

privind  însuşirea de către Consiliul  Local al municipiului Huşi a modificării    

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. 16988 din 20.08. 2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 16989 din 

20.08.2020 privind  însuşirea de către Consiliului Local al municipiului Huşi 

a modificării  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Huşi , județul Vaslui ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 16990 din 20.08.2020 ; 

• 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 ;     

           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; 

            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   

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui , 

cu modificările și completările ulterioare , după cum urmează: 

a) la Poziţia 54, Strada Erou Toma Anton , Coloana 2 (Denumirea bunului) se 

modifica si va avea următorul cuprins: “str.Erou Sergent Toma Anton”, Coloana 3 ( 

Elemente de identificare)  va avea următorul cuprins: “ de la intersecția străzii 
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Castroian până la strada Sgt.Major Erou Arhire Stefan, suprafață teren = 1172 mp, 

îmbrăcăminte bolovani de râu”, 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:  “140.718,64”. 

b)  la Poziţia 124 ,  Strada Drum Mihai Romila, Coloana 2 ( denumirea bunului) se 

modifică si va avea urmatorul cuprins : “Drum Mihai Romila” , Coloana 

3(elemente de identificare) se modifică si va avea urmatorul cuprins : “Suprafata 

teren = 2.704 mp, imbracaminte macadam”, Coloana 5(valoare de inventar LEI ) 

se modifica si va avea urmatorul cuprins : “184.693,72” . 

c) la Poziţia 157,  Strada Drum Dumitru Donea , Coloana 2 (denumirea bunului)  

se modifică si va avea urmatorul cuprins:  “Drum Dumitru Donea”, Coloana 

3(elemente de identificare)  se modifică si va avea urmatorul cuprins: “ suprafata 

teren =9.291mp, imbracaminte  asfalt”, Coloana 5 (valoare de inventar LEI )  se 

modifica  si va avea urmatorul cuprins :  “1.802.832,37” .  

d) la Poziţia 164,  Strada Drum Tomita Patras , Coloana 2 (denumirea bunului)  se 

modifică si va avea urmatorul cuprins:   “ Drum Tomita Patras”, Coloana 

3(elemente de identificare)  se modifică  si va avea urmatorul cuprins: “ suprafata 

teren =3.471 mp, imbracaminte macadam si pamant”, Coloana 5(valoare de 

inventar LEI )   se modifica si va avea urmatorul cuprins “ 229.352,67 ”. 

e) la Poziţia 273, Stadionul Municipal , Coloana 2 (denumirea bunului), se 

completeaza si va avea urmatorul cuprins: „Stadionul Municipal Husi”, Coloana 3 

(elementele de identificare ) se modifica si va  avea urmatorul cuprins : “ Strada 

Aleea Stadionului nr.6, S.teren=13.455mp , C1-Tribuna mare, birouri si 
vestiare, S.c=972mp, Scd=1.100mp ; C2-Tribuna  mica , 
S.c=168mp; C3-Grup sanitar, S.c=24mp;Numar locuri:2050; Vecinǎtǎţi 

:N - bloc I1; S, E si V-Str.Aleea Stadionului ”  , Coloana 5( valoare de inventar 

LEI ), se completeaza si va avea urmatorul cuprins:  “911.284,14 “ , Coloana 6 

(situatia juridicǎ actualǎ) se completeazǎ si va avea urmatorul cuprins 

“H.C.L.M.H.nr.21/12.04.2001”. 

       Art.2.  Se  aprobă completarea  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Huşi , județul Vaslui , cu modificările și completările ulterioare, prin 

introducerea după poziţia nr. 393    a  unui număr de 2   noi poziţii  ,  respectiv pozitiile  

nr.394 si nr.395  , avand elementele de identificare prezentate in  Anexa  care face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Huşi .                                                                                                       

 

                                                                                        HUŞI  ,   24  septembrie   2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                                   Secretar general ,  

                    jr.Monica Dumitrașcu 

 


