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    HOTĂRÂREA NR.190 

privind  însușirea modificărilor și completărilor la inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Huși 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

           Având în vedere: 

 expunerea de motive  privind  însușirea modificărilor și 

completărilor la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al municipiului Huși; 

 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  art.21 alin.(2) din Legea 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; 

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

publică locală, republicata , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                HOTĂRĂŞTE : 
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       Art.1. Se însuşesc de către Consiliul Local al municipiului Huşi : 

a) Documentaţia Cadastrală nr.70525 , prevăzută în Anexa nr.1 , şi 

Cartea Funciara  "Parc Al.I.Cuza" 70525  , prevăzută în Anexa 

nr.2. 

b) Documentaţia Cadastrală nr.73478  , prevăzută în Anexa nr.3 , şi 

Cartea Funciara  Casa de Cultura "Alexandru Giugaru"  73478  , 

prevăzută în Anexa nr. 4. 

c) Documentaţia Cadastrală nr.71774  , prevăzută în Anexa nr.5 , şi 

Cartea Funciara  " Centru Consultativ" 71774  , prevăzută în 

Anexa nr.6. 

d) Documentaţia Cadastrală nr.70060-C1-U81 , prevăzută în Anexa 

nr.7 , Cartea Funciară  "Cinematograf Dacia"70060-C1-U81 , 

prevăzută în Anexa nr.8 , Documentaţia Cadastrală nr.76160 

prevăzută în Anexa nr.9 şi Cartea Funciară "Cinematograf 

Dacia"76160 , prevăzută în Anexa nr.10. 

e) Documentaţia Cadastrală nr. 71773  , prevăzută în Anexa nr.11 , 

şi Cartea Funciară "Parc Agrement Recea" 71773, prevăzută în 

Anexa nr.12 . 

f) Documentaţia Cadastrală nr.76465, prevăzută în Anexa nr.13 , 

Cartea Funciară  " strada Octavian Cotescu"76465   , prevăzută în 

Anexa nr. 14, Documentaţia Cadastrală nr.76467 , prevăzută în 

Anexa nr.15  și Cartea Funciară  "strada Octavian Cotescu"76467 

prevăzută în Anexa nr.16.     

g) Documentaţia Cadastrală nr.76466 , prevăzută în Anexa nr.17  şi 

Cartea Funciară  "strada Nicolae Malaxa" 76466  , prevăzută în 

Anexa nr.18 . 

h) Documentaţia Cadastrală nr. 76468 , prevăzută în Anexa nr.19 , 

Cartea Funciară  "strada Adam Bălțatu" 76468   prevăzută în 

Anexa nr.20, Documentaţia Cadastrală nr. 76477  , prevăzută în 

Anexa nr.21 şi Cartea Funciară  " strada Adam Bălțatu" 76477  , 

prevăzută în Anexa nr.22. 
 

        Art.2. Se însuşesc  de către Consiliul Local al municipiului Huşi 

modificările ce vor fi aduse la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al municipiului Huşi , secţiunea I " Bunuri imobile", după cum 

urmează: 

            1. la poziţia 265 , coloana nr.3  va avea următorul cuprins: "Strada Mihail 

Kogălniceanu; Cişmeaua ţâşnitoare; Suprafaţă teren =8.258 mp; Documentaţia  

cadastrală  numărul   70525 ;  Număr carte funciară “ Parc  Al.I.Cuza “  70525. 



Vecinătăţi : N–str. Mihail Kogălniceanu,  S. E. şi V –strada I.A.Anghelus" , 

coloana nr.5  va avea următorul cuprins:   "  983.223,35"  ,  coloana  nr.6  va avea 

următorul cuprins:"Hotǎrậrea Consiliului Local al Municipiului Huşi  numărul 

21/12.04.2001; Autorizaţie de construire numărul  94/09.06.2010, Proces verbal  

de recepţie la terminarea lucrărilor numărul  24139/11.10.2010,  Număr carte 

funciară  Parc “Al.I.Cuza “ 70525 ; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Huși  numărul  190/27.06.2019". 

            2. la poziţia nr.279  , coloana  nr.2 va avea următorul cuprins:  " Casa de 

Culturã „ Alexandru Giugaru ”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: "Strada  

Alexandru Giugaru nr.2 ; Suprafațã teren = 1.049 mp ;Suprafațã construitã =567 

mp ; Suprafaţa desfăşurată = 1.033mp; Suprafațã construitã  la sol=32mp, Anexa –

Magazie ;Suprafaţa  construită la sol=18mp, Anexa-grup sanitar ; structura de 

rezistențã T.B, Fundații- B, Zidărie B, Acoperiş TB, starea construcției- B, : apã 

curentã, canalizare, sobe, instalație  electricã ; numãr cadastral : 73478 ; carte 

funciarã nr. 73478 ;Vecinãtãți : N- strada  Alexandru Giugaru, S- bloc IAS, V-

Strada  I.Al. Angheluş, E- bloc 5, str. Alexandru Giugaru;  Documentaţia  

cadastrală  numărul 73478 ;  Număr carte funciară  Casa de Culturã „ Alexandru 

Giugaru ” 73478 " , coloana nr.4 va avea următorul cuprins:  "1892 " ,  coloana 

nr.5 va avea următorul cuprins:  " 187.722,73 (teren);  99.343,45 (clãdire)", 

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

Municipiului Huşi numărul  21/2001,  Număr carte funciară Casa de Culturã „ 

Alexandru Giugaru „ 73478 “ ,  Hotǎrậrea Consiliului Local  al Municipiului Huşi  

numărul 220/28.09.2017,  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși  

numărul 190/27.06.2019". 

            3. la poziţia nr.347  ,  coloana nr.2 va avea următorul cuprins:  " Centru 

consultativ pentru cetăţenii municipiului Huși" ,coloana nr.3 va avea următorul 

cuprins:   " Centru consultativ;  Strada 1Decembrie nr.17;  Suprafaţă 

pteren=1.700mp;  Suprafaţă construită =  850mp; Suprafaţă  desfășurată =850mp; 

Număr clădiri =1;Număr nivele=1; Structură de rezistenţă: bună;Fundaţii beton; 

Pereţi: zidărie portantă; Acoperiș tablă; Starea  construcţiei  foarte bună; Dotări 

edilitare:apă curentă, canalizare, instalaţie încălzire gaz ,  Documentaţia  cadastrală  

numărul  71774; Număr carte funciară  „ Centru consultativ ” 71774 " ,coloana 

nr.5 va avea următorul cuprins:  "  2.192.508,55", coloana nr.6 va avea următorul 

cuprins:  "Hotǎrậrea Consiliului Local al Municipiului Huşi numărul 

21/12.04.2001; Autorizaţie de construire  numărul 121/09.07.2010,  Proces verbal 

de recepţie finală numărul 20815/31.07.2014 ; Hotǎrậrea  Consiliului Local al 

Municipiului Huşi  numărul 190/27.06.2019". 

          Art.3.Se însuşește  de către Consiliul Local al municipiului Huşi , 

completarea  ce va  fi adusă  la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al municipiului Huşi , Secţiunea I " Bunuri imobile", prin  introducerea după 



poziţia nr.373 a unor șase  noi poziții, respectiv nr.374 ,nr.375, nr.376, nr.377, 

nr.378, nr.379, prevăzute  în Anexa nr. 23  care face parte integrantă din  prezenta 

hotărâre. 

            Art.4.Anexele nr.1 - nr.23  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art.5. Direcția Urbanism, Administrare și Dezvoltare Locală  va lua măsuri 

pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Huşi. 

 

            Art.6.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .  

      
 

                                                                              HUŞI  ,   27  iunie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,     Contrasemnează, 

   Cristinel Popa                                               Secretarul municipiului Huşi  

              jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


