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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a   14  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.48  

privind înscrierea definitivă în domeniul privat  al Municipiului Huşi a imobilului 

reprezentând apartament cu 1 camera situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei 

nr.83, bl.G.3,sc.A,parter, ap.1, individualizat prin Număr cadastral 70375-C1-U29 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huși, judeţul Vaslui ;  

 

             Având în vedere: 

 expunerea de motive privind înscrierea definitivă în domeniul privat  al Municipiului 

Huşi a imobilului reprezentând apartament cu 1 camera situat în municipiul Huşi, 

strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3,sc.A,parter, ap.1, individualizat prin Număr 

cadastral 70375-C1-U29; 

 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 ; 

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

modificată și completată, ale HG nr.548/1999 privind Normele tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunelor, orașelor, municipiilor și judeţelor, 

ale prevederilor  Legii7/1996 a cadastrului și a publicităţii imobiliare, republicată, cu   modificările 

și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie și înscriere în evidenţele de cadastru și carte funciară, cu modificările și 

completările ulterioare, ale HG nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judeţul Vaslui, ale art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) 

lit.c) și art.122  din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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          Art.1. Se însuşeşte  de către Consiliul Local al municipiului Huși documentaţia cadastrală de 

primă înscriere a imobilului reprezentând apartament cu 1 cameră  situat în municipiul Huşi, strada 

Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3,sc.A,parter, ap.1, individualizat prin Număr cadastral 70375-C1-U29. 

 

           Art.2. Se atestă apartenenţa la domeniul privat  al municipiului Huși a imobilului  

reprezentând apartament cu 1 cameră  situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.83, 

bl.G.3,sc.A,parter, ap.1, individualizat prin Număr cadastral 70375-C1-U29, conform Anexei  care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art.3. Se aprobă înscrierea definitivă în domeniul privat al municipiului Huși  a imobilului 

reprezentând apartament cu 1 cameră situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.83, 

bl.G.3,sc.A,parter, ap.1, individualizat prin Număr cadastral 70375-C1-U29. 

 

            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 

 

 

 
 


