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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a 17 consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 224 

privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin 

domeniului privat  al municipiului Huși 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

           Având în vedere: 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 18792 din 19.07.2019 ; 

•  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr. 222 din 

25.07.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al 

municipiului Huși în domeniul privat al municipiului Huși a 

centralelor termice numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 proprietatea 

U.A.T Huși; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind 

completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin 

domeniului privat al municipiului Huși; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 18793 din 19.07.2019 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 18794 din 19.07.2019; 

• 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 de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 
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• Avizul Comisiei pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător ; 

 

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

proprietate publică, republicată, modificată şi completată şi ale art. 129 alin.(2) 

lit.c), art.354, art.355 din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;  

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

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

               HOTĂRĂŞTE :        

 

          Art.2. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care 

aparțin domeniului privat al municipiului Huși, prin introducerea unui număr de 10 

poziţii, reprezentand centrale termice nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9, și 10, situate in 

intravilanul municipiului Husi, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

        Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Husi .      

 

                                                                              HUŞI, 25 iulie 2019 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                Contrasemnează pentru legalitate, 

     Victor Blănariu                                                      Secretar,  

              jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 
 


