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    HOTĂRÂREA NR.117 
privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului  Huși nr. 21 din 12.04.2001 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

           Având în vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea și completarea  Inventarului  

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Huși nr. 21 din 

12.04.2001; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ; 

 raportul de avizare al Comisiei  de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ ; 

            În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, modificată şi completată, ale HG nr.548/1999 privind Normele 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare, republicata, modificată şi completată, ale HG nr.1361/2001 

privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, ale art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.c) şi 
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art.122 din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicata , cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

 

            În temeiul  art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                HOTĂRĂŞTE : 

             

             Art.1. Se modifică și se completează Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Huşi însuşit   prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului  Huşi nr. 21 din 12.04.2001, după cum urmează :  

            I.   Poziţia 228 -   "Reţele distribuţie"   va avea următorul cuprins: 

      -Coloana 1(codul de clasificare)  1.8.6. 

     - Coloana 2(denumirea bunului)  Reţele distribuţie apă 

     - Coloana 3(elemente de identificare) 

             - reţele distribuţie apă:  0,6Km DN150-OL; 0,1413 Km3/4”-OL; 0,0075 

Km 2”-OL;    0,4745 Km 1”-OL;  0,0513 Km1/2”-OL; 0,387Km 11/4”-OL; 

- hidranti-14 bucăţi montaţi în oraş pentru PSI; 

           - reţea alimentare cu apa în incinta zonei de locuinţe ANL Şoseaua Husi-Iasi 

nr.74-76, din ţeava PEHD63=125m, ţeava PEHD50=65m 

         -retea hidranţi exterior în incinta zonei de locuinţe ANL Şoseaua Husi-Iasi 

nr.74-76= 2 bucăţi;  teava PEHD160=137m 

        - reţea de distribuţie apă potabilă şoseaua Husi-Iasi(de la ntersectia străzii 

Dobrina până la intrare în zona de locuinţe ANL) din ţeava PEHD160=1116m 

       - hidranţi incendiu Şoseaua Husi-Iasi DN100=9bucati 

       -hidranţi Strada Sara =15 bucăţi 

       -bransamente apă potabilă Strada Sara=94bucati 

       - conducta otel Dn400mm cu PEHD160 Strada Sara =10m 

       -retea de alimentare cu apă potabilă Strada Cotroceni din ţeava PEHD 160 

=300m  

       -bransamente apă potabilă Strada Cotroceni=36bucati 

      - hidranţi 4 bucăţi Strada Cotroceni 

       - reţea de distribuţie apă potabilă strada Dobrina(de la rezervorul de 5.000mc 

până la intersecţia străzii Dobrina cu şoseaua Husi-Iasi) din ţeava PEHD160=314m 

        -hidranti incendiu strada Dobrina Dn100=3buc  

        - retea apă potabilă în incinta rezervorului de 5000mc de pe strada Dobrina, 

din teava PEHD160=50m 

         -echipament tehnologic în incinta rezervorului de 5000mc de pe strada 

Dobrina 



         - conducta de distribuţie apă potabilă strada 1 Decembrie (Biserica Sf.Ilie) 

din ţeava PEHD110=100m  

         - conducta de distributie apă potabilă strada Al.Ghitescu din ţeava 

PEHD600=20m 

               -Coloana 4( anul dobândirii)   1985-1987; 1950-1962; 1952;1952-

1963; 1961; 1963;  1962; 2017; 

              -Coloana 5( valoare de inventar) 928,68; 29.001,79; 34.121,44; 

205.735,28; 28.766,05;  55.377,29;   112.018,56;  18.465,69;   73.040,42;  

56.009,33;  14.767,28; 57.886,09; 8.057,72;   28.410,29;   154.917,85;  24.902,46;   

24.888,95;   

             - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huși  numărul 21/12.04.2001;  Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul 23548/01.10.2018; Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul 21966/14.09.2018; Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul 31063/20.12.2018; Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul  31407/06.12.2017; Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huși  numărul  117 din 23.04.2019. 

   

            II.Poziţia 235 - " Reţele canalizare"  va avea următorul cuprins:    

            -Coloana 1(codul de clasificare)   1.8.6.   

            -Coloana 2(denumirea bunului)   reţele canalizare  

            - Coloana 3(elemente de identificare)  
                   -reţele canalizare :14,44Km, DN 200 beton; 3,10, Km DN250 

beton;17,45Km, DN300 beton; 7,367Km, DN 400 beton; 4,2 Km, DN 500 

beton; 3,42Km, DN 600 beton; 2,100 Km, DN 750 beton;  3,500 Km, DN 1000 

beton; 

-retea canalizare menajeră în incinta zonei de locuinţe ANL, Şoseaua Husi-Iasi 

nr.74-76, din ţeava PVC200=110m, ţeava PVC110=45m, ţeava PVC250=338m    

 -retea canalizare menajera strada Gh.Bucur din  ţeava PVC250=752m; 

branşamente canalizare menajera din ţeava PVC160=512m   

          -retea de canalizare menajera strada Ion Cernatescu din ţeava 

PVC250=120m; branşamente canalizare  menajeră din ţeava PVC160=52m 

           -retea de canalizare menajera strada Sara din ţeava PVC250=1.319m; 

branşamente canalizare menajeră din ţeava PVC160=804m 

            - racord canalizare menajeră, strada Florilor, bl.22, scara F 

             - reţea de  canalizare menajeră  strada Al.Giugaru, bloc 9, din ţeava 

PVC250=12m 

            - reţea de c canalizare menajeră strada Eroilor, bloc 6, din ţeava 

PVC250=24m 



            - reţea de canalizare menajeră Aleea Şcolii, bloc 27, din ţeava 

PVC250=16m 

            - reţea de canalizare menajeră strada 1Decembrie bloc 6, din ţeava 

PVC250=22m   

            - racord canalizare menajeră strada Eroilor, bloc 13, scara B 

            - racord canalizare menajeră strada Eroilor, bloc 13, scară A 

            -racord canalizare menajeră B-dul 1Mai, bloc 31 

             -racord canalizare menajeră strada Ştefan cel Mare bloc 12 

            -SPAU strada Pictor Viorel Huşi:  clădire; instalaţii hidraulice ; 

           -retea canalizare pluvială în incinta zonei de locuinţe ANL din ţeava 

PVC315=42m  

          -Coloana 4( anul dobândirii)   1960-1993; 1876-1980; 1979-1998; 

1970-1998; 1981-1987; 1967-1998; 1993; 2017 

           -Coloana 5( valoare de inventar)  67.594,35;  115.158,05;  161.994,31;   

19.357,46;240.658,76;  5.051,24;   3.640,73;  5.663,44;  2.642,82;  3.994,67;   

9.773,75;   10.751,89;  10.834,35;   4.610,17;  19158,56;  33.762,74; 15.578,11 

         - Coloana 6 (situaţia juridică actuală) Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huși  numărul 21/12.04.2001; Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul 23548/01.10.2018; Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul 13.400/20.06.2016;  Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul 35416/18.12.2015;  Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul 16548/8.08.2016;   Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul 31407/6.12,2017; Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor numărul31577/8.12.2017; Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huși  numărul 117 din 23.04.2019. 

 

         Art.2. (1) Lista   bunurilor  cu care modifică și  completează  Inventarul 

domeniului  public al municipiului Huşi   este prezentată  în Anexa nr.1. 

             (2) Lista   bunurilor  din  Inventarul domeniului  public al municipiului 

Huşi   modificată  și completată  este prezentată în Anexa  nr.2 . 

             (3) Anexele nr.1 și nr.2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Huşi nr. 21 din 

12.04.2001 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Huşi şi a 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Huşi  se 

modifică și se  completează  în mod corespunzător. 

        Art.4. Direcția Urbanism, Administrare și Dezvoltare Locală  va lua măsuri 

pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean 

Vaslui, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.1361 din 

27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Vaslui, modificată şi completată.           



        Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .       
                                                                                                HUŞI  ,   23  aprilie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                      Contrasemnează, 

     Cristinel Popa                                                              Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 


