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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 15   consilieri 

 

    HOTĂRÂREA NR. 287 

privind însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, 

județul Vaslui   

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr. 23721 din 27.07.2022 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 23719 din 

27.07.2022 privind  însuşirea de către Consiliul Local al municipiului 

Huși a modificării   inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al municipiului Huşi , județul Vaslui  ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 23720 din 27.07.2022; 

•  Raportul Compartimentului juridic nr.23779 din 28.07.2022; 

•  Avizul  nr.294 din 28.07.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.206 din 28.07.2022 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură ;     

           În conformitate cu prevederile art.286 alin.(1) şi alin.(4) , art.289, al.5. si al.6 din 

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, şi ale art. 858 – 860 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

cu modificările și completările ulterioare; 

            În temeiul  art.129 alin.(2) lit.c) ,  art.139  alin.(3) lit.g)   şi art.196 alin.(1) lit.a)  

din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 Luand in considerare H.G.nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al 

comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor; 

 

                    HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1.Se insuseste de catre Consiliul local al municipiului Husi documentatia 

cadastrala pentru imobilul “Cresa”, apartinand domeniului public al municipiului 

Husi, intocmita de ing.Neculau Sorin la data de 21.06.2022 si avizata de OCPI Vaslui 

la data de 22.07.2022, prezentata in Anexa nr.1. 

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

Secţiunea I “ Bunuri  imobile” din Anexa  la Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr.21 din 12.04.2001 privind  însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului 

Huşi  a inventarului bunurilor care apartin domeniul public al municipiului Huşi ,  cu 

modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

   Pozitia 349 Cresa 

           a)coloana 1 (codul de clasificare), se modifică și va avea următorul cuprins: 

„1.6.2.” 

           b)coloana 2 (denumirea bunului),  se completează si va avea următorul 

cuprins:„Creșa din Municipiul Huși”. 

           c)coloana 3 (elemente de identificare), se modifică și va avea următorul 

cuprins:„Adresa  str. Cpt. N.N. Cișman nr. 26, suprafața teren = 2.312 mp, Cladire : 

suprafața construită la sol = 375mp, suprafața desfășurată = 859 mp, Su parter =307,7 

mp, Su etaj/1 = 288,5mp, Su subsol=91,9 mp,  nr.nivele 2, S partial +P+1E  , structura 

de rezistență A, Fundații – B, Pereți - D, Acoperiș T, Starea constructiei - B, Dotări 

edilitare: apă curentă, canalizare, sistem încălzire, instalație electrică, Vecinătăți: N – 

teren prop. privată, S – teren prop. privată, E – teren prop. privată, V – Str. N.N. 

Cișman”. 

       d)coloana 5 (valoare de inventar LEI) se modifică și va avea următorul 

cuprins: „1.552.678,94”. 

       e)coloana 6 (situația juridică actuală), se completează și va avea următorul 

cuprins:„H.C.L.M.H. 21/12.04.2021, Extras de Carte Funciară nr.42504/12.07.2022 la 

carte funciară  nr.80324 Huși”. 

 Art.3. Lista bunurilor din inventarul domeniul public al municipiului Huși care 

se modifică este prezentată în Anexa nr.2.         

Art.4. Lista bunurilor din inventarul domeniul public al municipiului Huși 

modificată este prezentată în  Anexa nr. 3. 

           Art.5. Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           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 

 


