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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  19  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.311 

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. 25993 din 18.08.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 25995 din 

18.08.2022 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. 25994 din 18.08.2022; 

• Raportul Compartimentului juridic nr.25437 din 12.09.2022; 

• Avizul nr.319 din 23.08.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.224 din 23.08.2022 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; 
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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 însuşesc de către Consiliul Local al municipiului Huşi, 

modificările la Secţiunea I “Bunuri  imobile” din Anexă  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: 

a) Poziţia 290, Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir“ Huși: 

- coloana 1 (codul de clasificare) se modifică și va avea următorul 

cuprins: „1.6.1.” 

- coloana 2 (denumirea bunului), se completează și va avea următorul 

cuprins:„Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir“ Huși” 

- coloana 3 (elemente de identificare) se completează și va avea 

următorul cuprins: „CORP 4: Clădire internat 208 locuri, Adresa str. 

I. Al. Angheluș, nr.12, Clădiri nr. corpuri - 1, suprafața teren aferent 

cladire = 1.080 mp., suprafața construită la sol= 1.080 mp., suprafața 

desfăşurată =3.240 mp., nr. nivele P+2 etaje, Structura de rezistență 

A, Fundații - B, Pereţi - D, Acoperis –B, starea constructiei B, Dotari 

edilitare : apa curenta, canalizare, system de incalzire, instalație 

electrică, nr. locuri – 208 ;Vecinătăți: N - prop. U.A.T. - Huși, S - prop. 

U.A.T. - Huși, V - prop. U.A.T. - Huși, E - prop. U.A.T.- Huși”. 

- coloana 5 (valoare de inventar LEI), se modifică și va avea 

următorul cuprins: „ 3.346.000,05.”  

- coloana 6 (situaţia juridică actuală) va avea următorul cuprins: 

„H.C.L.M.H. 21/12.04.2001”. 

b) Poziţia 291, Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir“ Huși,   : 

- coloana 1 (codul de clasificare) se modifică  și va avea următorul 

cuprins: „1.6.1”. 

- coloana 2 (denumirea bunului) se completează și va avea următorul 

cuprins: „Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir“ Huși”. 

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

cuprins: „CORP 6  Clădire Cantină 600/3 locuri , Adresa: Fundătura 

Viticulturii nr. 1, Clădire nr. corpuri - 1, suprafața construită la sol 

C9 = 565 mp., suprafața desfășurată C9 = 720,69 mp., nr. nivele 

Sp+P, Structura de rezistență A, Fundații – B, Pereți - CP, Acoperiș 

B, Starea Construcţiei - B, Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, 

sistem încălzire, instalație electrică, nr. locuri - 200 locuri pe serie.  



Vecinătăți: N - prop. U.A.T. - Huși, S - prop. U.A.T. - Huși, V - prop. 

U.A.T. - Huși, E - prop. U.A.T. - Huși.” 

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

următorul cuprins:  „859.416,67”. 

- coloana 6 (situația juridică actuală ) se completează și va avea 

următorul cuprins: „H.C.L.M.H. 21/12.04.2001, Carte funciară  Nr. 

70302 Huși , Expertiza tehnica Eficientizare energetic la cladirea 

Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir. 

c) Poziţia 293, Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir“ Huși  : 

               - coloana 1 (codul de clasificare) se modifică și va avea următorul 

cuprins: „1.6.1.”. 

               - coloana 2 ( denumirea bunului)  se completează și va avea următorul 

cuprins: „Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir“ Huși”. 

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

cuprins:”CORP 8  Clădire internat  - 304 locuri , Adresa Fundătura Viticulturii, 

nr. 1, Clădire nr. corpuri: 1, suprafața construită la sol C10 = 725 mp., suprafața 

desfășurată C10 = 2.900 mp., nr. nivele P + 3 etaje, Structura de rezistență A, 

Fundații – B, Pereți – CP, Acoperiș B, Starea Construcției: B, Dotări edilitare: apă 

curentă, canalizare, sistem încălzire, instalație electrică, nr. locuri  - 304 ; 

Vecinătăți: N - prop. U.A.T. - Huși, S - prop. U.A.T. - Huși, V - prop. U.A.T. - 

Huși,E - prop. U.A.T. - Huși.” 

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

cuprins: „2.475.376,46”. 

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

cuprins: „H.C.L.M.H. 21/12.04.2001,  Carte funciară  Nr. 70302 Huși”. 

d) Poziţia 305 Colegiul Agricol “ Dimitrie Cantemir “ Huși  :  

- coloana 1 (codul de clasificare), se modifică şi va avea următorul 

cuprins: „1.5.3.” 

- coloana 2 (denumirea bunului),  se completează și va avea 

următorul cuprins: „Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir“ Huși 

„. 

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

cuprins: „CORP 22  Vinoteca școlii - Adresa:  Fundătura Viticulturii, 

nr. 1, Clădire nr. corpuri - 1, suprafața construită la sol C19 = 145 

mp., suprafața desfășurată C19 = 290 mp, nr. nivele S +P, Structura 

de rezistență A, Fundații – B, Pereți - ZP, Acoperiș B, Starea 

Construcției – B, Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, sistem 

încălzire, instalație electrică, nr. locuri - 10 vagoane vin; Vecinătăți: 

N - prop. U.A.T. - Huși, S - prop. U.A.T. - Huși, V - prop. U.A.T. - 

Huși, E - prop. U.A.T. - Huși.” 

- coloana 5 (valoare de inventar LEI)  se completează și va avea 

următorul cuprins: „86.601,36”. 



- coloana 6 (situația juridică actuală) se completează și va avea 

următorul cuprins: „H.C.L.M.H. 21/12.04.2001,  Carte funciară  Nr. 

70302 Huși”. 

e) Poziţia  308  Şcoala gimnaziala “Mihail Sadoveanu” Huși  :  

- coloana 1 (codul de clasificare) se modifică  și va avea următorul 

cuprins: „1.6.2”. 

- coloana 2 (denumirea bunului) se modifică și va avea următorul 

cuprins: „Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu“ Huși „. 

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

cuprins: „CORP 1 Clădiri   - Adresa:  Str. Al. I. Cuza, nr. 25, 

suprafața teren = 4.090 mp., suprafața construită la sol C1 = 1.287 

mp., suprafața desfășurată = 3.861 mp, nr. nivele P + 2 etaje, 

Structura de rezistență A, Fundații – B, Pereți - D, Acoperiș B, Starea 

construcţiei: F, Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, sistem 

încălzire, instalație electrică ; Vecinătăți:  N – str. Luceafărul,  S – 

str. Al. I. Cuza, V – str. Meleti Istrate, E – prop. U.A.T. Huși.” 

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

următorul cuprins: „5.158.489,51”. 

- coloana 6 (situația juridică actuală) se completează și va avea 

următorul cuprins: „H.C.L.M.H. 21/12.04.2001, Carte funciară  Nr. 

70508 Huși”. 

-  

f) Poziţia  310  Şcoala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu”Husi : 

- coloana 1 (codul de clasificare) se modifică și va avea următorul 

cuprins: „1.6.2.” 

- coloana 2 (denumirea bunului) se modifică și va avea următorul 

cuprins: „Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu “ Huși.” 

- coloana 3 (elemente de identificare) se modifică: și va avea 

următorul cuprins: „CORP 1 Clădiri  - Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 

25, suprafața construita la sol C2 = 123 mp., suprafata desfasurata = 

123 mp, nr. nivele P, , Structura de rezistență A, Fundații – B,  Pereți 

- CP, Acoperiș TB, Starea construcției: F, Dotări edilitare: apă 

curentă, canalizare,  instalație electrică , Vecinătăți: N – 

str.Luceafarul, S - Str. Al. I. Cuza, V – str.Meleti Istrate, E - 

prop.U.A.T. Husi. 

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

următorul cuprins: „62.309,64 ”. 

- coloana 6 (situația juridică actuală) se completează și va avea 

următorul cuprins: „H.C.L.M.H. 21/12.04.2001,  Carte funciară  Nr. 

70508 Huși”.  

 

 

 



g) Poziţia  312  Şcoala Gimnazială “Ion Creangă“ Huși”: 

- coloana 1 (codul de clasificare) se modifică și va avea următorul 

cuprins: „1.6.2.” 

- coloana 2 (denumirea bunului) se modifică și va avea următorul 

cuprins: „Școala Gimnazială “Ion Creangă“ Huși.” 

- coloana 3 (elemente de identificare) se modifică: și va avea 

următorul cuprins: „CORP 1 Clădiri  - Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 

53, suprafața teren = 2.243 mp., nr. nivele  C1=S+ P, suprafața 

construită  la sol C1 = 522 mp., suprafața desfășurată C1 = 1.002 

mp.suprafata construita la sol C3=69 mp,suprafata construita la sol 

C4=39 mp, Structura de rezistență A, Fundații – B,  Pereți - C, 

Acoperiș TB, Starea construcției: R, Dotări edilitare: apă curentă, 

canalizare, sistem       încălzire, instalație electrică  ;  

Vecinătăți: N - B-dul 1 Mai, S - Str. Al. I. Cuza, V - prop. particulara, 

E - prop. particulara. 

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

următorul cuprins: „2.872.322,09”. 

- coloana 6 (situația juridică actuală) se completează și va avea 

următorul cuprins: „H.C.L.M.H. 21/12.04.2001,  Carte funciară  Nr. 

70496 Huși, Raport de expertiza tehnica a cladirii la actiuni 

seismice Scoala Gimnaziala “Ion Creanga”Husi.  

h) Poziţia  314   Şcoala Gimnazială “Ion Creangă“ Huși”: 

- coloana 1 (codul de clasificare) se modifică  și va avea următorul 

cuprins: „1.6.2.” 

- coloana 2 (denumirea bunului) se modifică și va avea următorul 

cuprins:„Școala Gimnazială “Ion Creangă” Huși.” 

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

cuprins: „ CORP 3 Clădiri   - Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr. 146, 

suprafața teren = 2.390 mp., nr. nivele C1 = S+P,  suprafața 

construită la sol C1 = 472 mp., suprafața desfășurată C1 = 582 mp, 

suprafața construită C2 = 119 mp., suprafața construită C3 = 61 mp., 

suprafața desfășurată C3 = 61 mp., Structura de rezistență A, 

Fundații – B, Pereți - C, Acoperiș TB, Starea construcţiei: R, Dotări 

edilitare: apă curentă, canalizare, sistem încălzire, instalație electrică 

; Vecinati: N – str. Ștefan cel Mare, S – B-dul 1 Mai, V - prop. 

privată, E - propr. U.A.T. Huși. 

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

următorul cuprins: „1.175.991,62”.   

- coloana 6(situația juridică actuală) se completează și va avea 

următorul cuprins: „H.C.L.M.H. 21/12.04.2001,  Carte funciară  Nr. 

70517 Huși, Raport de expertiza a cladirii la actiuni seismice Scoala 

Gimnaziala “Ion Creanga”Husi.  

 



i) Poziţia  328 Grădiniţade copii cu program prelungit nr. 10 Huși 

- coloana 1 (codul de clasificare) se modifică și va avea următorul 

cuprins: „1.6.2.” 

-  coloana 2 (denumirea bunului)  se modifică și va avea următorul 

cuprins: „Grădiniţa de copii cu program prelungit nr. 10, Huși”. 

- coloana 3 (elemente de identificare) se completează  și va avea 

următorul cuprins: „Adresa: str. 1 Decembrie, nr. 15,  suprafață teren 

= 2.260 mp., suprafața construită la sol C1 = 391 mp, suprafața 

desfășurată C1 = 726,69 mp, nr. clădiri = 1, nr. nivele  Sp+ P+E , 

Structura de rezistență A, Fundații – B, Pereți - C, Acoperiș B, Starea 

Construcției - B, Dotări edilitare: apă curentă, canalizare, sistem 

încălzire, instalație electrică, capacitate - 120 locuri, Construcții 

anexă, suprafața construită C2 = 22 mp ; Vecinătăți: V – 

Stomatologie, E – Policlinica,  S – teren prop. privată, N – Str. 1 

Decembrie.” 

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

următorul cuprins: „3.452.338,41”. 

- coloana 6 (situația juridică actuală) se completează și va avea 

următorul cuprins: „H.C.L.M.H. 21/12.04.2001,  Carte funciară  Nr. 

70514 Huși, Raport Expertiza tehnica Gradinita de copii cu program 

prelungit nr.10, Husi – reabilitare moderata”.  

   

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

municipiului Huşi .       

 
 

                                                                                                     HUŞI, 25 august 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


