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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 18 consilieri  

 

        

    HOTĂRÂREA NR.391 

privind modificarea și 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. 23222 din 06.11.2020  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.23221 

din 06.11.2020  privind modificarea și completarea  Inventarului  

bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al 

municipiului Huși; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 23223 din 06.11.2020 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 23225 din  06.11.2020 ; 

• 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 și 

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

cu modificările și completările ulterioare ; 
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            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 Inventarului bunurilor mobile şi imobile 

care aparțin domeniului privat al municipiului Huși, astfel:  

a) La Poziţia nr. 263: Coloana 3( Denumirea bunului) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins: „Apartament cu 2 camere”, Coloana 4(Adresa 

bunului)  se completează şi va avea următorul cuprins : „str. 1 Decembrie, nr. 

18, bl. 13, sc. A, et. 4, ap. 1.” , Coloana 6(caracteristici tehnice) se modifica şi 

va avea următorul cuprins: „Suprafaţa utilă = 44,83 mp;  Suprafaţa utilă totală 

= 48,15 mp; Suprafaţa construită = 62,0 mp; Suprafaţa cota indiviza = 11,21 

mp”, Coloana 10(valoarea de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: „82.667,20”.  

   

b) La Poziţia nr.322: Coloana 4(Adresa bunului) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: „str. Husi-Voloseni, nr. 20A”,Coloana 6(caracteristici 

tehnice) se completează şi va avea următorul cuprins:„Suprafaţa teren = 7.590 

mp; SC1 (grajd) = 63 mp” , Coloana 10(valoarea de inventar) se modifica şi 

va avea următorul cuprins: „291.835,50 ; 4712 ”, din care: 

                           „ - 7.590 mp valoarea de inventar este de 291.835,50  

                            -  S C1(grajd) valoarea de inventar  este  de  4.712 .” 
 

c) La Poziţia  nr.1752: Coloana 4(Adresa bunului) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:„str. Husi-Voloseni, nr. 20” , Coloana 6(caracteristici 

tehnice)  se completează şi va avea următorul cuprins: „ Suprafaţa teren = 

11.250 mp;  SC1(magazie) = 85 mp, SC3(birouri) = 48 mp, SC5(Corp centrala 

termica)= 87 mp ” , Coloana 10(valoarea de inventar) se modifică   şi va avea 

următorul cuprins:  „432.562,50, 9411 ; 14110 , 5769,04”  din care: 

- „11.250 mp valoarea de inventar  este  de 432.562,50, 

- S C1( magazie ) valoarea de inventar este 9411 

- S C3(birouri ) valoare de inventar este 14110  

- S C5 (corp centrala termica)   valoarea de inventar este 5769,04”. 

 

          Art.2. Se  aprobă completarea   Inventarului   bunurilor mobile şi imobile 

care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși , prin introducerea după 

poziţia nr. 1773   a  unui număr de 3  noi poziţii  ,  respectiv    nr.1774 , nr.1775  

și   nr.1776 . 
 

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

domeniului privat al municipiului Huşi , care se modifică, este prezentată în 

anexa nr.1. 



        Art.4. Lista bunurilor din Inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Huşi, modificată conform art.1, este 

prezentată în anexa nr.2. 

       Art.5. Lista bunurilor cu care se completează  Inventarul bunurilor mobile 

şi imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Huşi, este prezentată în 

anexa nr.3. 

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

hotărâre. 

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

primarul municipiului Huşi .      
 

                                                                                      HUŞI, 23 noiembrie 2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

     Catargiu Liliana-Ecaterina                                            Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 


