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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  17  consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR.119 

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 , referitor la terenurile 

aferente Staţiei de tratare apă Huşi, Staţiei de pompare apă brută Pogăneşti şi 

Staţiei de epurare Huşi  

 

            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 , referitor la terenurile aferente Staţiei de tratare apa Huşi, 

Staţiei de pompare apa brută Pogăneşti şi Staţiei de epurare Huşi ; 

 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 
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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 

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, referitor la terenurile aferente Staţiei de 

tratare apa Huşi, Staţiei de pompare apa brută Pogăneşti şi Staţiei de epurare Huşi , 

după cum urmează :  

            I.   Poziţia 221 - "Staţie tratare apă Huși "  se modifica şi se completează  

şi  va avea următorul conţinut : 

           - Coloana 3( Elemente de identificare) : " Şoseaua Huși-Stănilești 

numărul 14, Suprafaţa teren = 11439 mp ". 

            -Coloana 5( valoare de inventar) : " 1.258.290". 

             - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)  : "Documentaţia cadastrală 

nr.73873  ; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși  numărul  119 din 

23.04.2019". 

   

         II.   Poziţia 222 - "Staţie pompare apa brută  Pogăneşti "  se modifică şi 

se completează  şi  va avea următorul conţinut : 

           - Coloana 3( Elemente de identificare) : " Suprafaţa teren = 2469 mp ". 

           -Coloana 5( valoare de inventar) : " 4.567,65". 

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)  : "Documentaţia cadastrală 

nr.72796 ; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși  numărul  119 din 

23.04.2019". 

   

         III.  Poziţia 239 - "Staţia de epurare str.Husi-Stanilesti "  se modifică  şi 

se completează  şi  va avea următorul conţinut : 

            - Coloana 2( Denumirea bunului ): " Staţia de epurare Şoseaua Huși-

Stanilești". 

            - Coloana 3( Elemente de identificare) : "Şoseaua Husi-Stanilesti 

numărul 44 ;  Suprafaţa teren =  17415   mp ". 



           -Coloana 5( valoare de inventar) : " 1.915.650". 

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală)  : "Documentaţia cadastrală 

nr.73873 ; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși  numărul 119 din 

23.04.2019". 

   
         Art.2. (1) Lista   bunurilor  care se 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 

 


