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                                                                Hotărârea a fost adoptată cu 

                                      votul  a  19  consilieri  

        

HOTĂRÂREA NR.53 

privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Huşi  

 

 
 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat nr. 3666 din 15.02.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 3667 din 

15.02.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Huşi; 

• Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrațieinr. MDRAP–153518/DPFBL–52059 din 09.01.2020, 

înregistrat la Primăria Municipiului Huși la nr.1531 din 21.01.2020; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 3668 din 15.02.2021 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 4194 din 18.02.2021; 

•  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.(2) lit.c), art.286 alin.(4), art.287 

lit.b), art.289 alin.(6) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

                   HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși, 

județul Vaslui, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr. 21 din 

12.04.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
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municipiului Huși, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin anexa nr.4 la 

Hotărârea Guvernului nr.1361 /2001 privind atestarea  domeniului public al județului 

Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui, la 

Secțiunea I “Bunuri imobile”, se modifică și se completează după cum urmează: 

1) La Poziţia 98 : 

a) coloana 1( Codul de clasificare) va avea următorul cuprins:  

“1.3.7.2”; 

b) coloana 2( Denumirea bunului) va avea următorul cuprins: “ strada 

Zidari ” ;  

c) coloana 3( Elemente de indentificare) : va avea următorul cuprins:  

“Suprafața teren = 1571 mp, imbracăminte  asfalt, număr cadastral 

77341”; 

d) coloana 4( Anul dobândirii) va avea următorul cuprins : „2009”, 

e) coloana 5( Valoare de inventar) va avea următorul cuprins : 

“139.614,77” ; 

f) coloana 6( Situația juridică actuală ) va avea următorul cuprins :  

” Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.21 din 

12.04.2001 , Ordonanța de Guvern a României numărul 43 din  

28.08.1997, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.127 

din 23.04.2019”, Număr cadastral  nr.77341”. 

 

2) Se completează inventarul domeniului public al municipiului Huşi, prin 

introducerea după poziția nr.374 a unei noi poziții, respectiv 375, cu 

următorul cuprins: 

a) coloana 1(Codul de clasificare) : “1.3.7.2”,  

b) coloana 2 (Denumirea bunului) : “strada Zidari ” 

c) coloana 3( Elemente de indentificare): “ suprafata teren = 21 mp , 

imbracaminte  pamânt , număr cadastral 77340, Vecinătați : N – 

str.Zidari, S – proprietate particulară , V – proprietate particulară , E – 

proprietate particulară ” , 

d)  coloana 4( Anul dobândirii ) „2009”,  

e) coloana 5( Valoare de inventar) : “1868,48” ; 

f) coloana 6 (Situația juridică actuală) : Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.21 din 12.04.2001 , Ordonanța de Guvern a 

României numărul 43 din  28.08.1997 privind regimul juridic al 

drumurilor , Autorizația de construire nr.100 din 12.08.2011, 

Autorizația de construire nr.218 din 07.09.2015, Procesul verbal la 

terminarea lucrărilor nr.29053/21.12.2016, Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Huși nr.127 din 23.04.2019”, ”Număr cadastral  

nr.77340. 

              Datele de identificare ale Poziției 375 sunt prezentate în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              

        Art.2. Inventarul  bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, 

județul Vaslui, publicat pe pagina de internet la secţiunea dedicată Statutului 

municipiului Huşi, se modifică şi se completează conform prevederilor art.1. 



        Art.3. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local al 

municipiului Huşi. 

       Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .     

 

 
                                                                                   HUŞI  ,  25   februarie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

        Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 


