ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9
tel. 0235 - 480009 / fax 0235 - 480126

web : www.primariahusi.ro
e-mail : primar@primariahusi.ro
Hotărârea a fost adoptată
cu votul a 18 consilieri

HOTĂRÂREA NR. 290

privind însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării
pozitiei nr.273 a 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. 25261 din 10.08.2022 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 25257 din
10.08.2022 privind
însuşirea de către Consiliul Local al
municipiului Huși a modificării pozitiei nr.273 a inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi ,
județul Vaslui ;
• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 25259 din 10.08.2022;
• Raportul Compartimentului juridic nr.25427 din 12.08.2022 ;
• Avizul nr.297 din 16.08.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină,
pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
• Avizul nr.208 din 16.08.2022 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;

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 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
alcătuiesc domeniul public al municipiului Huşi , cu modificările şi completările
ulterioare, după cum urmează:
Poziţia 273, Stadionul Municipal Husi
-coloana 2(denumirea bunului) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Stadionul Municipal Husi
-coloana 3 (elementele de identificare) se modifică și va avea următorul
cuprins: Aleea Stadionului, nr.6, S.teren =13.455 mp
C1-Tribuna mare, birouri si vestiare, S.c.=972 mp, Scd=1.100 mp; C2Tribuna mica, S.c=168 mp; C3-Grup sanitar, S.c.=24 mp; Scaune public1500 bucati; Camere supraveghere-3 bucati, Cismea stradala 2 bucati,
Banci rezerva pentru stadion cu 10 scaune 2 bucati, Scaune plastic 492
bucati, Grup sanitar
Numar locuri:2050;
Vecinatati: N-bloc I1;S,E si V – Aleea Stadionului
-coloana 4 (anul dobandirii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
2001, 2019;
-coloana 5 (valoarea de inventar) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:1.283.363, 54
-coloana 6 (situatia juridica actuala) se completeaza si va avea urmatorul
cuprins: H.C.L.M.H. nr.21/12.04.2001, HCL nr.372/24.09.2020,Procesul- verbal
de
receptie
nr.18260/15.07.2019,
Procesul
verbal
de
receptie
nr.22243/27.08.2019, Procesul-verbal de receptie nr.31034/18.11.2019, Carte
funciara nr.78958 Husi.
Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul municipiului Huşi .
HUŞI , 17 august 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
,
Matei Ionel

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general ,
jr.Monica Dumitrașcu

