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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

 

    HOTARÂREA NR.51  
privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care 

aparțin domeniului privat al municipiului Huși 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui; 

 

           Având în vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor 

mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși; 

 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 de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

            În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, republicată, modificată şi completată şi ale art.36 alin.(2) lit.c) din Legea 

nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată , 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; 

 

               HOTĂRĂŞTE : 

           Art.1.(1) Se aprobă modificarea  și completarea Inventarului bunurilor mobile şi 

imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși, după cum urmează: 

            (2) Se  scot din inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului privat al  

municipiului Huşi poziţiile nr. 124  şi nr. 1486 . 
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            Art.2. Se renumeroteaza inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului 

privat al  municipiului Huşi  rezultând poziţiile  de la nr.1 la nr. 1628. 

 

            Art.3. Se aprobă  modificarea  pozitiilor  nr. 281, nr.1325, nr.1484, nr.1487, nr.1488 

și  nr. 1547 din inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului privat al  

municipiului Huşi. 

 

            Art.4 . Se  aprobă completarea    Inventarului    bunurilor mobile şi imobile care 

aparțin domeniului privat  al municipiului Huși , prin introducerea după poziţia nr. 1628    a  

opt  noi  poziții nr. 1629 - 1636. 

 

             Art.5.(1) Lista bunurilor mobile si imobile care se scot din domeniul privat al 

municipiului Husi, este prezentata nr.Anexa nr.1. 

            (2) Lista bunurilor mobile si imobile  care se modifica din domeniul privat al 

municipiului Husi, este prezentata in Anexa nr.2. 

             (3) Lista bunurilor mobile si imobile modificata din domeniul privat al municipiului 

Husi, este prezentata in Anexa nr.3. 

             (4) Lista bunurilor mobile si imobile din domeniul privat al municipiului Husi cu 

care se completeaza, este prezentata in Anexa nr.4. 

             (5) Lista bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului 

Husi, Sectiunea bunuri imobile, este prezentata in Anexa nr.5. 

 

            Art.6.  Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Husi .       

 
                                                                                        HUȘI, 28 februarie 2019  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,               Contrasemnează, 

          Cristinel Popa                                             Secretarul municipiului Huși  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


