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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 78   

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. 6649 din 19.03.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.6650 din 

19.03.2021 privind modificarea și completarea inventarului 

bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al 

municipiului Huși; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 6651 din 19.03.2021 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 6653 din 19.03.2021; 

• 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;     

• 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; 

            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 Pozitia 10, Apartament cu 2 camere, str. 1 Decembrie, bl. 3, sc. D, 

et. 4, ap. 20 : 
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               -coloana 4(Adresa bunului) va avea urmatorul cuprins: „str. 1 

Decembrie, nr. 25, bl. 3, sc. D, et. 4, ap. 20”. 

              -coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea urmatorul cuprins: 

„Suprafata construita = 62,0 mp; Suprafata utila = 45,39 mp; Suprafata utila 

totala = 49,45 mp; Suprafata teren cota indiviza = 13,59 mp . 

              -coloana 10(Valoarea de inventar) va avea urmatorul cuprins: 

12.952.87 lei. 
 

         b) La Pozitia 53, Apartament cu 3 camere si boxa, str. Stefan cel Mare, bl. 

L5, sc. A, et. 4, ap. 17 : 

             -coloana 4(Adresa bunului) va avea urmatorul cuprins: str. Stefan cel 

Mare, nr. 16, bl. L5, sc. A, et. 4, ap. 17. 

             -coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea urmatorul cuprins: „Suprafata 

construita apartament = 91 mp; Suprafata utila apartament = 67,8 mp; Suprafata 

construita boxa = 9 mp; Suprafata utila totala boxa = 7,7 mp; Suprafata utila 

totala apartament = 82,1 mp;Suprafata teren cota indiviza = 24 mp”. 

            -coloana 10(Valoarea de inventar) va avea urmatorul cuprins: 

„74.173,78 lei”. 

 

       c) La Pozitia 460, Teren intravilan, str. Ion Minulescu  nr. 34 :  

                   -coloana 3(Denumirea bunului) va avea urmatorul cuprins: „Teren 

intravilan curti constructii „. 

               -coloana 5(Vecinatati) va avea urmatorul cuprins: „ SE –Strada” .  

               -coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea urmatorul cuprins: 

„Suprafata teren = 174 mp,conform documentatiei cadastrale nr. 78943.” 

               -coloana10(Valoarea de inventar) va avea urmatorul cuprins: 

„8990,09”. 

 

         d) La Pozitia 1519, Teren intravilan curti constructii, str. Dobrina, nr. 12C: 

                  -coloana 3(Denumirea bunului) va avea urmatorul cuprins: „Teren 

intravilan curti constructii si arabil”. 

                  -coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea urmatorul cuprins: 

„Suprafata teren = 422,0 mp, din care Suprafata curti constructii = 74,0 mp; 

Suprafata arabil = 348,0 mp.” 

                 -coloana 10(Valoarea de inventar) va avea urmatorul cuprins: 

„33.610”. 

 

       e) La Pozitia 1805, Teren intravilan, str. Sf. Gheorghe, nr. 2H : 

                -coloana 3 (Denumirea bunului) va avea urmatorul cuprins: „Teren 

intravilan curti constructii”.  

                 -coloana 6 (Caracteristici tehnice) va avea urmatorul cuprins: 

„Suprafata teren = 29,0 mp, conform documentatiei cadastrale nr. 77398.” 

                 -coloana10 (Valoarea de inventar) va avea urmatorul cuprins: 

„5.240,88 lei.” 

 

        f) La Pozitia 2127, Teren intravilan, str. Al. Ghitescu, nr.17 :  



                   -coloana 3(Denumirea bunului) va avea urmatorul cuprins: „Teren 

intravilan curti constructii.” 

                   -coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea urmatorul cuprins: 

„Suprafata teren = 237,0 mp . 

                 -coloana 10(Valoarea de inventar)  va avea urmatorul cuprins: 

„26.070,00 lei conform fisei mijlocului fix.” 
 

         g) La Pozitia 2138, Teren intravilan, str. Saca, nr. 18A :  

                -coloana 3(Denumirea bunului) va avea urmatorul cuprins: „Teren 

intravilan curti constructii”.  

                -coloana 5(Vecinatati) va avea urmatorul cuprins: „N - prop. privata; 

S- str. Saca; E- U.A.T. Husi; V- prop. privata”.  

                   -coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea urmatorul cuprins: 

„Suprafata teren = 43,0 mp”. 

                -coloana 10(Valoarea de inventar) va avea urmatorul cuprins: 

„9.288”. 
 

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

aparțin domeniului privat al municipiului Huși, prin introducerea după poziţia 

nr. 1779 a unui număr de 2 noi poziţii, respectiv nr. 1780 și nr.1781. 

        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  ,  25 martie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                Contrasemnează pentru legalitate , 

          Cristinel  Popa                                                                    Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


