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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  16  consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR.404  
privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu numărul 

cadastral 77762 în 2 loturi distincte, cu numărul cadastral 77704  în 2 loturi 

distincte și cu numărul cadastral 77631 în 2 loturi distincte situate în 

Cartier Dric.2 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

             Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 33101 din 05.12.2019 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi  privind  

aprobarea dezmembrării imobilelor   - terenuri   cu numărul  

cadastral  77762   în  2  loturi distincte  , cu numărul cadastral 

77704  în 2 loturi distincte și cu numărul cadastral 77631 în 2 

loturi distincte  situate în Cartier Dric.2; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 33102 din 05.12.2019 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 33485 din 09.12.2019 ; 

• 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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 

protecţia mediului înconjurător ; 

           În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicata,cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 

republicată, modificată şi completată, ale Ordinului ANCPI nr. 700/2014 

privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele 

de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


art.129 alin.(2) lit.c)  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

administrativ;  

            În temeiul art.139  alin.(3) lit.g) si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa 

de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

                        HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1(1) .Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren aparținând 

domeniului privat al municipiului Huși în suprafaţa de  2059  mp  , situat în 

Cartier Dric.2,  cu numărul cadastral nr. cadastral  77762 , în  2( două) loturi  

distincte :  

a) Lotul nr. 1, în suprafaţă de  294  m.p, având număr cadastral  77917;  

b) Lotul nr. 2, în suprafaţă de 1765  m.p,  având număr cadastral   77918 .  

              (2)Datele de identificare ale imobilelor-terenuri, mai sus menţionate 

sunt prezentate în Anexele  nr.1- nr.3 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

           Art.2(1) .Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren aparținând 

domeniului privat al municipiului Huși în suprafaţa de  8056  mp  , situat în 

Cartier Dric.2,  cu numărul cadastral nr. cadastral  77704 , în  2( două) loturi  

distincte :  

a) Lotul nr. 1, în suprafaţă de  2949 m.p, având număr cadastral  

77922;  

b) Lotul nr. 2, în suprafaţă de 7757   m.p,  având număr cadastral 

77923. 

              (2)Datele de identificare ale imobilelor-terenuri, mai sus menţionate 

sunt prezentate în Anexele  nr.4 - nr.6 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

           Art.3(1) .Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren aparținând 

domeniului privat al municipiului Huși în suprafaţa de  5116   mp  , situat în 

Cartier Dric.2,  cu numărul cadastral nr. cadastral  77631 , în  2( două) loturi  

distincte :  

a) Lotul nr. 1, în suprafaţă de  4816 m.p, având număr cadastral  

77860;  

b) Lotul nr. 2, în suprafaţă de 300   m.p,  având număr cadastral 

77861. 

              (2)Datele de identificare ale imobilelor-terenuri, mai sus menţionate 

sunt prezentate în Anexele  nr.7 - nr.9 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 



         Art.4. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan să 

semneze actele   de dezmembrare  în formă autentică  ale  imobilelor - terenuri  

care fac obiectul prezentei hotărâri. 

         Art.5. 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 
 


