
     ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                             

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  
                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a   14   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.46  
privind  aprobarea dezmembrării imobilelor  -  terenuri  cu numărul  cadastral  77198 în 15 

loturi distincte, cu numărul  cadastral  76484 în 3 loturi distincte, cu numărul  cadastral  

76485 în 14 loturi distincte şi cu numărul  cadastral  77161 în l6 loturi distincte, situate în 

Cartier Dric.2 , proprietatea municipiului Huşi 

 

 

     Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

             Având în vedere: 

 expunerea de motive privind  aprobarea dezmembrării imobilelor  -  terenuri  cu 

numărul  cadastral  77198 în 15 loturi distincte, cu numărul  cadastral  76484 în 

3 loturi distincte, cu numărul  cadastral  76485 în 14 loturi distincte şi cu 

numărul  cadastral  77161 în l6 loturi distincte, situate în Cartier Dric.2 , 

proprietatea municipiului Huşi; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 

protecţia mediului înconjurător ; 

           În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

modificată şi completată, 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, republicata, 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 art.36 

alin.(2) lit.c)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul  art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata , cu modificările şi completările ulterioare; 
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                        HOTĂRĂŞTE: 

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

municipiului Huși în suprafaţa de 22364 mp  , situat în Cartier Dric.2,  cu numărul cadastral 

nr. cadastral 77198, în 15(cincisprezece)  loturi  distincte :     

a) Lotul nr. 1, în suprafaţa de 4120 m.p.,  având număr cadastral    77409;  

b) Lotul nr. 2, în suprafaţa de 299 m.p.,    având număr cadastral     77410;  

c) Lotul nr. 3, în suprafaţa de  1250m.p.,  având număr cadastral     77411;  

d) Lotul nr. 4, în suprafaţa de  475 m.p.,    având număr cadastral    77412;  

e) Lotul nr. 5, în suprafaţa de  1493 m.p.,  având număr cadastral    77413;  

f) Lotul nr. 6, în suprafaţa de  294 m.p.,    având număr cadastral    77414;  

g) Lotul nr. 7, în suprafaţa de  300 m.p.,    având număr cadastral    77415;  

h) Lotul nr. 8, în suprafaţa de  2553 m.p.,  având număr cadastral    77416;  

i) Lotul nr. 9, în suprafaţa de  300 m.p.,    având număr cadastral    77417; 

j) Lotul nr. 10, în suprafaţa de 300 m.p.,   având număr cadastral    77418;  

k) Lotul nr. 11, în suprafaţa de 3006 m.p., având număr cadastral    77419;  

l) Lotul nr. 12, în suprafaţa de  5719m.p., având număr cadastral    77420;  

m) Lotul nr. 13, în suprafaţa de 744 m.p.,   având număr cadastral     77421;  

n) Lotul nr.14, în suprafaţa de  541 m.p.,   având număr cadastral     77422;  

o) Lotul nr.15, în suprafaţa de  970 m.p.,   având număr  cadastral    77423.  

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

Anexele 1-16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

municipiului Huși în suprafaţa de 7883 mp , situat în Cartier Dric.2 , cu numărul cadastral nr. 

cadastral 76484 , în 3(trei)  loturi  distincte :   

a) Lotul nr. 1, în suprafaţa de 7284 m.p., având număr cadastral  77424;  

b) Lotul nr. 2, în suprafaţa de 300 m.p.,  având număr cadastral   77425;  

c) Lotul nr. 3, în suprafaţa de 299 m.p.,  având număr cadastral   77426.  

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

Anexele 17-20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

municipiului Huși în suprafaţa de  16576  mp  , situat în Cartier Dric.2 , cu numărul cadastral 

nr. cadastral 76485 , în 14(paisprezece) loturi  distincte :  

a) Lotul nr. 1, în suprafaţa de 5796 m.p., având număr cadastral   77459;  

b) Lotul nr. 2, în suprafaţa de 297  m.p.,  având număr cadastral   77460;  

c) Lotul nr. 3, în suprafaţa de  300 m.p.,  având număr cadastral   77461 ; 

d) Lotul nr. 4, în suprafaţa de 3236 m.p., având număr cadastral   77462;  

e) Lotul nr. 5, în suprafaţa de 300  m.p.,  având număr cadastral   77463;  

f) Lotul nr. 6, în suprafaţa de 369  m.p.,  având număr cadastral   77464;  

g) Lotul nr. 7, în suprafaţa de 2082 m.p., având număr cadastral   77465;  

h) Lotul nr. 8, în suprafaţa de    285   m.p., având număr cadastral  77466 ; 



i) Lotul nr. 9, în suprafaţa de    300   m.p., având număr cadastral  77467;  

j) Lotul nr. 10, în suprafaţa de  297   m.p., având număr cadastral  77468 ; 

k) Lotul nr. 11, în suprafaţa de  267   m.p., având număr cadastral   77469 ; 

l) Lotul nr. 12, în suprafaţa de  297   m.p., având număr cadastral   77470;  

m) Lotul nr. 13, în suprafaţa de 2349  m.p., având număr cadastral   77471;  

n) Lotul nr. 14, în suprafaţa de  401    m.p., având număr cadastral  77472.  

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

în Anexele 21 -35 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art.4(1).Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren aparținând domeniului privat al 

municipiului Huși în suprafaţa de  43139  mp  , situat în Cartier Dric.2,  cu numărul cadastral 

nr. cadastral 77161  , în 16 (şaisprezece) loturi  distincte :   

a) Lotul nr.  1, în suprafaţa de 2102 m.p., având număr cadastral  77473; 

b) Lotul nr.  2, în suprafaţa de 293 m.p., având număr cadastral   77474; 

c) Lotul nr.  3, în suprafaţa de  297m.p., având număr cadastral   77475 ; 

d) Lotul nr.  4, în suprafaţa de 3228 m.p., având număr cadastral 77476 ; 

e) Lotul nr.  5, în suprafaţa de 409 m.p., având număr cadastral   77477 ; 

f) Lotul nr.  6, în suprafaţa de 5657 m.p., având număr cadastral 77478; 

g) Lotul nr.  7, în suprafaţa de 300 m.p.,  având număr cadastral   77479; 

h) Lotul nr.  8, în suprafaţa de  500m.p.,  având număr cadastral   77480; 

i) Lotul nr.  9, în suprafaţa de 8355 m.p.,având număr cadastral   77481; 

j) Lotul nr. 10, în suprafaţa de 301 m.p., având număr cadastral   77482; 

k) Lotul nr. 11, în suprafaţa de 300 m.p., având număr cadastral  77483 ; 

l) Lotul nr. 12, în suprafaţa de 298  m.p., având număr cadastral  77484; 

m) Lotul nr.  13, în suprafaţa de 11885 m.p.,având număr cadastral  77485 ; 

n) Lotul nr.  14, în suprafaţa de 1740 m.p., având număr cadastral   77486; 

o) Lotul nr.  15, în suprafaţa de 1762 m.p., având număr cadastral  77487; 

p) Lotul nr.  16, în suprafaţa de 5712 m.p., având număr cadastral 77488. 

 

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

Anexele 36-52 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.5. 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.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.  
 

                                                                       HUŞI  , 29   ianuarie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     Contrasemnează, 

         Georgel  Dumitrel                                                   Secretarul municipiului Huşi  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

  

 



 
 


