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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17   consilieri 

     

 

    HOTĂRÂREA NR.79  
privind declararea unor terenuri situate în intravilanul municipiul Huși ca 

bunuri de uz și de interes public local 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr.6440 din 18.03.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.6441 din 

18.03.2021 privind declararea unor terenuri situate în intravilanul 

municipiul Huși ca bunuri de uz și de interes public local; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.6442 din 18.03.2021 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.6443 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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător ; 

           În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.286 alin.(1) și 

alin.(4) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

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

de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1.Se aprobă declararea ca bunuri de uz și de interes public local a 

următoarelor terenuri  situate în intravilanul municipiului Huși :  

a) Teren, drum de acces, în suprafaţa de  2.896 mp, situat în municipiul Huşi, 

B-dul 1Mai, în spatele Bl.20, Bl.22, Bl.23, până la str.Melete Istrate. Terenul 

este identificat conform Planului de amplasament şi delimitare a corpului de 
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proprietate, prezentat în Anexa nr.1. Terenul are valoarea estimată de 

863.008 lei. 

b) Teren, drum de acces, în suprafaţa de 1.494 mp, situat  în municipiul Huşi, 

B-dul 1Mai, în spatele Bl.25. Terenul este identificat conform Planului de 

amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, prezentat în anexa nr.2. 

Terenul are valoarea estimată de 445.212 lei. 

c) Teren, drum de acces, în suprafaţa de 1.055 mp, situat  în municipiul Huşi, 

B-dul 1Mai în fata Bl.N1, Bl.Confin, în spatele Bl.N1 până la str.14 Iulie. 

Terenul este identificat conform Planulului de amplasament şi delimitare a 

corpului de proprietate, prezentat în Anexa nr.3. Terenul are valoarea 

estimată de 314.390 lei. 

d) Teren, drum, în suprafaţa de 3.322 mp, situat în municipiul Huşi, face 

legătura între str.Huşi -Voloseni şi str.Moldovei. Terenul este identificat 

conform Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, 

prezentat în Anexa nr.4. Terenul are valoarea estimată de  415.250 lei. 

 

            Art.2. Anexele nr.1- nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              

            Art.3. 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 

 


