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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a 17  consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 160 

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 privind însușirea de către 

Consiliul Local al Municipiului Huși a inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Huși, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum şi 

al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• 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  și a publicității imobiliare, republicată, modificată și completată, 

art.858 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, modificată şi 

completată,ale art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.c) din Legea nr.215/2001privind 
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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.Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 

Huşi însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.21 din 

12.04.2001 şi atestat prin HG nr. 1361 /2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează: 

          a) La secţiunea I "Bunuri imobile " se vor modifica următoarele poziţii 

după cum  urmează: 

            1.la poziţia 331, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: "Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 

"Strada 1 Decembrie numărul 40; Corpuri 7, Suprafaţa teren = 16.765 mp, Secţia 

de Psihiatrie şi Pneumologie , Suprafaţa construită la sol = 518 mp, Suprafaţa 

desfășurată = 1.554 mp,  Număr clădiri=1 , Număr nivele 3, Structura de 

rezistentă A, Fundaţii B, Pereţi ZP, Acoperiș învelitoare TB, Starea construcţiei 

S, Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, sistem încălzire pe gaz, instalaţie 

electrică, Capacitate 122 locuri, Documentaţia  cadastrală  numărul  70524 , 

Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 70524", 

coloana 5 va avea următorul cuprins: "909.410,10", iar coloana 6 va avea 

următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.21 din 

12.04.2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi numărul 159 din 

30.05.2019,  Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 

70524". 

            2.la poziţia nr.332, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: "Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși" , coloana nr.3 va avea următorul cuprins : 

  "Dispensar T.B.C, Suprafaţa construită la sol=159 mp, Suprafaţa desfășurată = 

159 mp, Număr clădiri=1 , Număr nivele  1, Structura de rezistenţă B, Fundaţii B, 

Pereţi ZP, Acoperiș învelitoare TB, Starea construcţiei B, Dotări edilitare: apă 

curentă, canalizare, sistem încălzire pe gaz, instalaţie electrică, Capacitate 20 

locuri, Documentaţia cadastrală numărul 70524, Număr carte funciară Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 70524", coloana nr.5 va avea următorul 

cuprins: "45.811,75", iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins : "Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001, Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Huşi numărul nr.159 din 30.05.2019,  Număr carte funciară  

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 70524". 

           3.la poziţia nr.333, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: "Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși", coloana nr.3 va avea următorul cuprins:  

"Pavilion administraţie financiară , Suprafaţa construită la sol=139 mp , Suprafaţa 

desfășurată = 139 mp, Număr clădiri=1,Număr nivele 1, Structura de rezistenţă 

B, Fundaţii A, Pereţi ZP, Acoperiș învelitoare TB, Starea construcţiei  R, Dotări 

edilitare: apă curentă, canalizare, încălzire sobe, instalaţie electrică, Anexe: grajd, 

magazie,Suprafață construită la sol = 48 mp, Suprafață desfașurată = 48 mp,  



Documentaţia  cadastrală  numărul  70524 , Număr carte funciară  Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 70524", coloana nr.5 va avea următorul 

cuprins: "74.977,84", iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001,Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huşi numărul  159 din 30.05.2019, Număr carte 

funciară Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 70524". 

 

            4.la poziţia nr.334, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: "Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși", coloana nr.3 va avea următorul cuprins:  

"Arhivă, suprafaţa construită la sol =103 mp, Suprafaţa desfășurată = 103 mp, 

Număr clădiri=1, Structura de rezistentă B, Fundaţii A, Pereţi ZP, Acoperiș 

învelitoare TB, Starea construcţiei  R, Dotări edilitare: nu, Documentaţia  

cadastrală  numărul 70524 , Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie 

Castroian“ Huși  70524" ,coloana nr.5 va avea următorul cuprins: "44.995,13", 

iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: " Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001, Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi numărul 159 din 30.05.2019, Număr carte funciară Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 70524". 

             5.la poziţia nr.335, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: "Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși" , coloana nr.3 va avea următorul cuprins:  

"Ateliere , Suprafaţa construită la sol =126mp , Suprafaţa  desfășurată = 126mp 

, Număr clădiri=1,Număr nivele 1, Structura de rezistentă B, Fundaţii A, Pereţi 

ZP, Acoperiș învelitoare TB, Starea construcţiei R, Dotări edilitare: apă curentă, 

canalizare, încălzire centrală, instalaţie electrică, Documentaţia  cadastrală  

numărul  70524, Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ 

Huși 70524" coloana nr.5 va avea următorul cuprins: "55.788,62", iar coloana 

nr.6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Huşi nr.21 din 12.04.2001,Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi 

numărul 159 din 30.05.2019, Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie 

Castroian“ Huși 70524". 

           6. la poziţia nr.337, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: "Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși", coloana nr.3 va avea următorul cuprins: 

"Bloc Alimentar Suprafaţa construită la sol = 183 mp, Suprafaţa desfășurată = 183 

mp,  Număr clădiri=1,Număr nivele 1, Structura de rezistentă B, Fundaţii B, Pereţi 

ZP, Acoperiș învelitoare TB, Starea construcţiei S, Dotări edilitare: instalaţie 

electrică, Documentaţia  cadastrală numărul 70524,  Număr carte funciară  Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 70524", coloana nr.5 va avea următorul 

cuprins: "57.403,49", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: " Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001, Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Huşi numărul 159 din 30.05.2019, Număr carte funciară 

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 70524". 

          7. la poziţia nr.341, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: "Spitalul 

Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși", coloana nr.3 va avea următorul cuprins:  

"Secţia Boli Infecţioase  ,Suprafaţa construită la sol = 732 mp, Suprafaţa 

desfășurată = 732 mp, Număr clădiri=1, Număr nivele 1, Structura de rezistentă 



B, Fundaţii B, Pereţi ZP, Acoperiș învelitoare TB, Starea construcţiei S, Dotări 

edilitare: instalaţie electrică, Documentaţia  cadastrală numărul 70524, Număr 

carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 70524", coloana 

nr.5 va avea următorul cuprins: "250.237,93", iar coloana nr.6 va avea 

următorul cuprins: " Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.21 din 

12.04.2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi numărul 159 din 

30.05.2019,  Număr carte funciară Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 

70524". 

            b) După poziţia nr.488 se introduce o nouă poziţie , poziţia nr.489 , potrivit 

anexei care face 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 si 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, 30 mai 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                   Contrasemnează,  

Catargiu Liliana-Ecaterina                                       Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 
 


