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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  14  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.47  

privind  aprobarea dezmembrării imobilelor  -  terenuri  cu numărul  cadastral  77113  

în 16 loturi distincte şi cu numărul  cadastral  77226  în 27  loturi distincte, situate în 

Cartier Dric.3 , proprietatea municipiului Huşi 

 

 

     Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

             Având în vedere : 

 expunerea de motive privind  aprobarea dezmembrării imobilelor  -  terenuri  

cu numărul  cadastral  77113  în 16 loturi distincte şi cu numărul  cadastral  

77226  în 27  loturi distincte, situate în Cartier Dric.3 , 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; 

 

 

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


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

republicata , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                        HOTĂRĂŞTE: 

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

municipiului Huși în suprafaţa de 81918 mp  , situat în Cartier Dric.3,  cu numărul cadastral 

nr. cadastral 77113 , în 16 ( şaisprezece)  loturi  distincte :     

a) Lotul nr. 1, în suprafaţa de 303 m.p., având număr cadastral   77362;  

b) Lotul nr. 2, în suprafaţa de 297 m.p., având număr cadastral   77363; 

c) Lotul nr. 3, în suprafaţa de  848m.p., având număr cadastral    77364;  

d) Lotul nr. 4, în suprafaţa de 3281 m.p., având număr cadastral  77365;  

e) Lotul nr. 5, în suprafaţa de 1986 m.p., având număr cadastral  77366 ; 

f) Lotul nr. 6, în suprafaţa de 4295 m.p., având număr cadastral    77367;  

g) Lotul nr. 7, în suprafaţa de 42147 m.p., având număr cadastral  77368;  

h) Lotul nr. 8, în suprafaţa de 4205 m.p., având număr cadastral    77369;  

i) Lotul nr. 9, în suprafaţa de 7751 m.p., având număr cadastral    77370;  

j) Lotul nr. 10, în suprafaţa de 6100 m.p., având număr cadastral  77371;  

k) Lotul nr. 11, în suprafaţa de 5652 m.p., având număr cadastral 77372;  

l) Lotul nr. 12, în suprafaţa de 1284 m.p., având număr cadastral 77373 ; 

m) Lotul nr. 13, în suprafaţa de 2689 m.p., având număr cadastral 77374;  

n) Lotul nr.14, în suprafaţa de 292 m.p., având număr cadastral   77375;  

o) Lotul nr.15, în suprafaţa de 300 m.p., având număr cadastral   77376; 

p) Lotul nr.16, în suprafaţa de 487 m.p., având număr cadastral   77377. 

 

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

Anexele  nr.1-17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

municipiului Huși în suprafaţa de 115999 mp , situat în Cartier Dric.3,  cu numărul cadastral 

nr. cadastral 77226  , în  27(douăzecișișapte)  loturi  distincte :     

a) Lotul nr. 1, în suprafaţa de 29769 m.p., având număr cadastral 77428;  

b) Lotul nr. 2, în suprafaţa de 4327 m.p., având număr cadastral   77429;  

c) Lotul nr. 3, în suprafaţa de  8928m.p., având număr cadastral   77430;  

d) Lotul nr. 4, în suprafaţa de 302 m.p., având număr cadastral     77431;  

e) Lotul nr. 5, în suprafaţa de 4998 m.p., având număr cadastral   77432;  

f) Lotul nr. 6, în suprafaţa de 1108 m.p., având număr cadastral   77433;  

g) Lotul nr. 7, în suprafaţa de 5223 m.p., având număr cadastral   77434;  

h) Lotul nr. 8, în suprafaţa de 1792 m.p., având număr cadastral   77435;  

i) Lotul nr. 9, în suprafaţa de 2233 m.p., având număr cadastral   77436; 

j) Lotul nr. 10, în suprafaţa de 299 m.p., având număr cadastral    77437;  

k) Lotul nr. 11, în suprafaţa de 300 m.p., având număr cadastral     77438;  

l) Lotul nr. 12, în suprafaţa de 9614m.p., având număr cadastral    77439;  



m) Lotul nr. 13, în suprafaţa de 3176 m.p., având număr cadastral   77440;  

n) Lotul nr.14, în suprafaţa de 10049 m.p., având număr cadastral  77441;  

o) Lotul nr.15, în suprafaţa de 8515 m.p., având număr cadastral    77442; 

p) Lotul nr.16, în suprafaţa de 302 m.p., având număr cadastral      77443; 

q) Lotul nr.17, în suprafaţa de 600 m.p., având număr cadastral      77444; 

r) Lotul nr.18, în suprafaţa de 300 m.p., având număr cadastral      77445; 

s) Lotul nr.19, în suprafaţa de 304m.p., având număr cadastral       77446; 

ș)  Lotul nr.20, în suprafaţa de 2236 m.p., având număr cadastral    77447; 

t) Lotul nr.21, în suprafaţa de 9379 m.p., având număr cadastral    77448; 

u) Lotul nr.22, în suprafaţa de 300 m.p., având număr cadastral      77449; 

v) Lotul nr.23, în suprafaţa de 300 m.p., având număr cadastral     77450; 

w) Lotul nr.24, în suprafaţa de 3218 m.p., având număr cadastral   77451; 

x) Lotul nr.25, în suprafaţa de  300m.p., având număr cadastral     77452; 

y) Lotul nr.26, în suprafaţa de 7827 m.p., având număr cadastral   77453; 

z) Lotul nr.27, în suprafaţa de 300 m.p., având număr cadastral     77454. 

 

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

Anexele nr. 18- 45 care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

         Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan să semneze 

actul  de dezmembrare  în formă autentică  ale  imobilelor - terenuri  care fac obiectul 

prezentei hotărâri. 

 

        Art.4. 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 

 

 

 
 


