
             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL VASLUI 
               CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

            735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

                 tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

              web : www.primariahusi.ro 

             e-mail : primar@primariahusi.ro  

  
                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  13  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 373 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 

335 din 27.08.2020 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.  19658 din 23.09.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 19659 din 

23.09.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 335 din 27.08.2020 privind atestarea modificării 

și completării inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Huşi , județul Vaslui ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 19660 din 23.09.2020  ; 

• 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. Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși 

nr. 335 din 27.08.2020 privind atestarea modificării și completării inventarului  
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bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui, după 

cum urmează : 

a) La Art.1 ,  Poziția nr.7 – Coloana 3  “Elemente de identificare” se 

modifică și va avea urmatorul cuprins :  “1461 buc. , in cadrul Muzeului 

Municipal  

Huși “. 

 

         Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși 

nr. 335 din 27.08.2020 rămân neschimbate. 

        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  ,   24  septembrie   2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                           Secretar general ,  

                    jr.Monica Dumitrașcu 
 


