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                                                                                        Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 16  consilieri  

  

       

    HOTĂRÂREA NR. 389  

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Huși a 

imobilului “Spitalul  Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși“, situat în municipiul 

Huși, județul Vaslui, strada 1 Decembrie nr.40 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul nr.32895 din 04.12.2019 privind rezultatele modificării 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 

Huși de către Comisia privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al municipiului Huși constituită conform Dispoziției 

nr.556 din 13.08.2019 ; 

• Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr. 20159 din 06.08.2019; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind atestarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului 

Huşi însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.21 

din 12.04.2001; 

• Avizul MDRAP nr. 129253/DPFBL – 51759 din 21.11.2019 ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 20160 din 06.08.2019 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.  19857 din  01.08.2019; 

•  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 ;     

           În conformitate cu prevederile  art.129 alin.(2) lit.c)  , art.286 alin.(4), art.287 

lit.b), art.289  alin.(6) din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

administrativ;  
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           În temeiul art.139  alin.(3) lit.g)   şi art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

            HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Huși a 

imobilului “Spitalul  Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși “, situat  în municipiul 

Huși , județul Vaslui, strada 1 Decembrie nr.40. 

 

          Art.2 . Se aprobă completarea Inventarului  bunurilor aparţinând domeniului 

public al municipiului Huşi însuşit prin  Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr.21 din 12.04.2001 şi atestat prin HG nr.1361/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin introducerea după poziția 373 a unei noi poziții, respectiv 

poziția nr.374 , cu următorul conținut:Coloana 1 ( Codul de clasificare) va avea 

următorul cuprins:  “162”, Coloana 2( Denumirea bunului ) va avea următorul 

cuprins: “Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși “, Coloana 3(elemente de 

identificare)  va avea următorul cuprins:  "Spital 250  paturi cuplat cu dispensar 

policlinic 600 consultaţii /zi”,  strada 1 Decembrie numărul 40 compus din: 

 1) Pavilion “Spital 250 paturi”Suprafaţa construită la sol=2.346 mp; Suprafaţa 

desfășurată =11.109mp; Număr corpuri =6;Nr.nivele=S+D+P+3E+Pod(M); 8 

garsoniere pentru medici rezidenţi având suprafaţa utilă = 33,80 mp/garsonieră, 

situate la mansarda construcţiei;   Structura de rezistenţă  A; Fundaţii B; Pereţi  ZP; 

Acoperiș învelitoare  TB; Starea construcţiei  FB ;Dotări edilitare :apă, canalizare, 

sistem încălzire, instalaţie electrică;  

2)Centrala  termică   

Suprafaţa construită = 355 mp; Suprafaţa desfășurată =355 mp; Structura de rezistenţă  

A; Fundaţii B; Pereţi  BCA; Acoperiș învelitoare  CBO; Starea construcţiei  FB 

;Dotări editlitare :apă, canalizare, sistem încălzire, instalaţie electrică  ;  

3)Prosectură + Arhiva 

Suprafaţa construită =272 mp; Suprafaţa desfășurată 272 mp; Structura  de rezistenţă  

A; 

Fundaţii B;Pereţi  ZP; Acoperiș învelitoare TB;Starea construcţiei FB;Dotări edilitare: 

apă, canalizare;sistem încălzire,instalaţie electrică. 

4)Staţie  Oxigen 

Suprafaţa construită = 46 mp;  Suprafaţa desfășurată =46 mp; Structura  de rezistenţă  

A; 

Fundaţii B; Pereţi  ZP; Acoperiș învelitoare TB;Starea construcţiei FB;  

5)Rezervor  300 mc 

Suprafaţa construită=121 mp;Suprafaţa desfășurată = 121 mp; Structura  de rezistenţă  

A; 

Fundaţii B;Pereţi  ZP; Acoperiș învelitoare TB;Starea construcţiei FB; Dotări 

edilitare: 

apă, canalizare;instalaţie electrică; 

 6)Post  Trafo 



Suprafaţa construită = 111 mp;  Suprafaţa desfășurată =111 mp; Structura de 

rezistenţă A; Fundaţii B;Pereţi ZP; Acoperiș învelitoare TB;Starea construcţiei 

FB;Dotări edilitare : instalaţie electrică. 

7)  Dispensar policlinic 600 consultaţii /zi  

Suprafaţa construită la sol=262 mp; Suprafaţa desfășurată = 786mp; Număr corpuri 

=1;Nr.nivele=S+D+P+1E+M; Structura de rezistenţă  A; Fundaţii B; Pereţi  ZP+TA; 

Acoperiș învelitoare  CBO; Starea  construcţiei  FB ; Dotări edilitare :apă, canalizare, 

sistem  încălzire, instalaţie electrică; 

 8)Ȋmprejmuire 

Lungime =580,71 ml, Fundaţie continuă din BA; stâlpi  ţeavă  60x40x3; panouri  de 

plasă bordurată; Documentaţia  cadastrală  numărul  70524 ;  Număr carte funciară  

Spitalul  Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși  70524  , Coloana 4(anul dobândirii)   

va avea următorul cuprins:  “2018” ,  Coloana 5(valoarea de inventar) va avea 

următorul cuprins: 

      “ 1) Pavilion “Spital 250 paturi” , valoare de inventar 24.768.326,71 lei 

         2)Centrala termică, valoare de inventar 55.334,71 lei 

         3)Prosectură + Arhivă, valoare de inventar 600.000,00 lei 

        4)Staţie  Oxigen, valoare de inventar  79.332,11 lei 

       5)Rezervor 300 mc, valoare de inventar  10.487,19 lei 

      6)Post Trafo, valoare de inventar 50. 097,35 lei 

     7)  Dispensar policlinic 600 consultaţii /zi, valoare de inventar  1.940.962,75  

      8)Ȋmprejmuire, valoare de inventar, 154.656,13 lei. 

      Total valoare de inventar “Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși 

“27.659.196,95 lei” , Coloana 6(situatia juridică actuală) va avea următorul cuprins:   

“Autorizaţie de construire numărul 47/08.06.1990;  Autorizaţie de construire 

numărul 93/31.08.1999;Autorizaţie de construire numărul 168/21.08.2006; 

Autorizaţie de construire numărul 130/27.07.2009; Autorizaţie de construire 

numărul 140/14.08.2009;Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

numărul 11.333/03.10.2017; Procesul verbal de recepţie finală numărul 

10.819/03.10.2018; Protocol nr.30.633/14.12.2018 privind predarea-primirea 

imobilelor care fac obiectul investitiei  “Spital 250 paturi cuplat cu dispensar 

policlinic 600 consultaţii /zi”; Număr carte funciară  Spitalul Municipal “Dimitrie 

Castroian“ Huși  70524  ; Proiect  Spital 250 paturi, Corp B si C, str.1 Decembrie 

nr.40, Municipiul Huși, județul Vaslui ; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Husi numărul  389 din 24.12.2019”. 

 

        Art.2. Îndepând cu data prezentei, art.2 lit.b) din Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 160 din 30.05.2019, se abrogă. 

 

      Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .       

                                                                              HUŞI  ,   24 decembrie   2019                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate , 

          Sergiu Boeru                                                           Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 


