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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a   17  consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 361 
privind modificarea și 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. 31473 din 21.11.2019  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind modificarea și 

completarea  Inventarului  bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului 

privat  al municipiului Huși; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 31474 din 21.11.2019  şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.  31475 din 21.11.2019; 

• 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 ; 

• Avizul Comisiei pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător ; 

              În conformitate cu prevederile  art. 129 alin.(2) lit.c), art.354, art.355 și art.357  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.1.(1) Se  aprobă modificarea și completarea   Inventarului    bunurilor mobile şi 

imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși , astfel :  
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            (2) Se modifica Poziţiile  nr.207, nr.236, nr.245, nr.328  din Inventarul bunurilor mobile 

şi imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Huşi , menționate  Anexei nr.1 , după 

cum urmează:  

a) Se completează Poziția  207 -  Apartament strada Eroilor bl.17,sc.B,parter, ap.1: coloana 

4(Adresa bunului) va avea  următorul cuprins:  „str. Eroilor, nr.8, bl.17, sc.B, p, ap.1” , 

coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea  următorul cuprins: “suprafaţa utilă=60,40mp, 

suprafaţa construită=78mp, suprafaţa teren=21,56mp”. 

     

b) Se completează Poziţia 236, Apartament str. Şcolii , bl.33, sc.B, et.3, ap.36 : coloana 

4(Adresa bunului) va avea  următorul cuprins:  „str. Şcolii , nr.2, bl.33, sc.B, et.3, 

ap.36” , coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea  următorul cuprins: „suprafaţa 

utilă=24,71mp, suprafaţa construită=36mp, suprafaţa teren=7,76mp” , coloana 10 

(valoare de inventar) va avea  următorul cuprins:   “apartament= 42.585;teren=1.135” 

 

c) Se completează Poziţia 245, Apartament str. Schit , bl.H3, sc.D, ap.57  : coloana 

4(Adresa bunului) va avea  următorul cuprins:  „ str. Schit ,  nr.8, bl.H3, sc.D, et.4, 

ap.57 , coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea  următorul cuprins:  „suprafaţa 

utilă=72,33mp, suprafaţa construită=93mp, suprafaţa teren=19mp”. 

 

d) Se completează Poziţia 328, Garsoniera, str.1 Decembrie, nr.47, Bl.  Recon, et.2, ap.33: 

coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea  următorul cuprins:  suprafaţa utilă=18mp, 

suprafaţa construită=23mp , coloana 10 (valoare de inventar)va avea  următorul 

cuprins: „apartament=19.422mp;teren=738mp”. 

 

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

domeniului privat  al municipiului Huși , prin introducerea după poziţia nr. 1747   a  unui număr 

de  3   noi poziţii  ,  respectiv  poziţiile  1748,  nr. 1749, nr. 1750. conform Anexei  nr.2. 

 

          Art.3. Modificările  şi completările Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin 

domeniului privat  al municipiului Huși  menţionate la  art.1  şi art.2 , sunt prezentate  în Anexa 

nr.3 . 

 

         Art.4.  Anexele nr.1- nr.3   fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

 

         Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Huşi .      

 

                                                                                     HUŞI  ,  26  noiembrie  2019                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ionel  Matei                                                                  Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


