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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  14   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 284 

privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietatea municipiului Husi, 

apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in Cartier Dric 2 

si Cartier Dric 3 

 

 

         Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

         Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 23261 din 25.07.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.23264 din 

25.07.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilului  - teren cu 

nr.cadastral 79710 în 2  loturi distinct,  situat in Cartier Dric 2 ; 

•  Raportul Direcţiei Urbanism nr. 23265 din 25.07.2022  ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr.23450 din 25.07.2022 ; 

▪ Avizul nr.290 din 27.07.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.203 din 27.07.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;     

▪ Avizul nr.88 din 27.07.2022  al  Comisiei pentru agricultură, 

cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător ; 

   În conformitate cu prevederile : 

- art.879 si art.880 din Codul Civil, aprobat prin  Legea nr.287/2009 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art.25, al.2 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare 

republicata, cu modificarile si completarile , corroborate cu Ordinul 

ANCPI nr.700/2014, 

In baza prevederilor  art.129, al.2, lit.c, art.129, al.6,lit.c, art.139, 

al.3, lit.e si g din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
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           In temeiul art.196, al.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

      HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.(1)Se aprobă alipirea imobilului- teren aparținând domeniului privat 

al municipiului Huși, inscris in Cartea Funciara nr.79740 a Municipiului Husi cu 

nr.cadastral 79740, în suprafaţa de  302  m.p. si categoria de folosinta curti-

constructii, situat în municipiul Husi, str.Ioan G. Vantu, nr.32 cu imobilul – teren 

apartinand domeniului privat al municipiului Husi, inscris in Cartea Funciara 

nr.79469 cu nr. Cadastral 79469, in suprafata de 306 m.p.  si categoria de folosinta 

de curti-constructii, situat in municipiul Husi, str.Ioan G.Vantu, nr.30, intr-un 

singur corp de proprietate, cu suprafata totala de 608 m.p., avand categoria de 

folosinta curti- constructii. 

               (2)Se aproba inscrierea in  Cartea Funciara a imobilului nou format, cu 

suprafata de 608 m.p., avand categoria de folosinta curti-constructii, rezultat in 

urma alipirii imobilelor cu nr. Cadastrale 79469 si 79740, in favoarea 

municipiului Husi.  

Art.2.(1)Se aprobă alipirea imobilului- teren aparținând domeniului privat 

al municipiului Huși, inscris in Cartea Funciara nr.79504 a municipiului Husi cu 

nr.cadastral 79504, în suprafaţa de  295 m.p. si categoria de folosinta curti-

constructii, situat în municipiul Husi, str.Alecu Beldiman, nr.34(Cartier Dric 3) 

cu imobilul – teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, inscris in 

Cartea Funciara nr.79503 cu nr. cadastral 79503, in suprafata de 296 m.p.  si 

categoria de folosinta de curti-constructii, situat in municipiul Husi, str.Alecu 

Beldiman, nr.34 (cartier Dric 3), intr-un singur corp de proprietate, cu suprafata 

totala de 591 m.p., avand categoria de folosinta curti- constructii. 

             (2)Se aproba inscrierea in  Cartea Funciara a imobilului nou format, cu 

suprafata de 591 m.p., avand categoria de folosinta curti- constructii, rezultat in 

urma alipirii imobilelor cu nr. cadastrale 79504 si 79503, in favoarea municipiului 

Husi  

Art.3(1) Se aprobă alipirea imobilului-teren aparținând domeniului privat 

al municipiului Huși, inscris in Cartea Funciara nr.78600 a municipiului Husi cu 

nr.cadastral 78600, în suprafaţa de  298 m.p. si categoria de folosinta curti-

constructii, situat în municipiul Husi, str.Tudor Arghezi, nr.23 cu imobilul – teren 

apartinand domeniului privat al municipiului Husi, inscris in Cartea Funciara 

nr.78753 cu nr. cadastral 78753, in suprafata de 300 m.p.  si categoria de folosinta 

de curti-constructii, situat in municipiul Husi, str.Tudor Arghezi, nr.25 , intr-un 

singur corp de proprietate, cu suprafata totala de 598 m.p., avand categoria de 

folosinta curti- constructii. 

             (2)Se aproba inscrierea in  Cartea Funciara a imobilului nou format, cu 

suprafata de 598 m.p., avand categoria de folosinta curti- constructii, rezultat in 

urma alipirii imobilelor cu nr. cadastrale 78600 si 78753, in favoarea municipiului 

Husi  



Art.4(1) Se aprobă alipirea imobilului-teren aparținând domeniului privat 

al municipiului Huși, inscris in Cartea Funciara nr.79596 a municipiului Husi cu 

nr.cadastral 79596, în suprafaţa de  305 m.p. si categoria de folosinta curti-

constructii, situat în municipiul Husi, str.Gheorghe Melinte, nr.11(cartier Dric 3) 

cu imobilul – teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, inscris in 

Cartea Funciara nr.79597 cu nr. cadastral 79597, in suprafata de 305 m.p.  si 

categoria de folosinta de curti-constructii, situat in municipiul Husi, str.Gheorghe 

Melinte, nr.13(cartier Dric 3) , intr-un singur corp de proprietate, cu suprafata 

totala de 610 m.p., avand categoria de folosinta curti- constructii. 

           (2)Se aproba inscrierea in  Cartea Funciara a imobilului nou format, cu 

suprafata de 610 m.p., avand categoria de folosinta curti- constructii, rezultat in 

urma alipirii imobilelor cu nr. cadastrale 79596 si 79597, in favoarea municipiului 

Husi  

Art.5.Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan să 

semneze actele  de alipire  în formă autentică  ale  imobilului - teren  care fac 

obiectul prezentei hotărâri. 

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

primarul municipiului Huşi.  
 

 

                                                                                                 HUŞI  ,  28 iulie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                      Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 


