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HOTĂRÂREA NR.110
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului
Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001

Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui;
Având în vedere expunerea de motive privind modificarea şi completarea Secţiunii I –
Bunuri imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi
însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 21 din 12.04.2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
modificată şi completată, ale HG nr.548/1999 privind Normele tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicata, modificată
şi completată, ale HG nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, ale art.36 alin.(2) lit.c) şi
alin.(5) lit.c) şi art.122 din Legea nr.215/2001privind 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se modifica Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al

municipiului Huşi, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.21 din
12.04.2001, după cum urmează:
a) Poziţia 198, Strada Episcop Grigore Leu , se modifica şi va avea următorul
conţinut:
- Coloana 1 (codul de clasificare): " 1372"
- Coloana 2 (denumirea bunului ) : "Strada Episcop Grigore Leu"
- Coloana 3 (elementele de identificare ): de la intersecţia străzii Recea până la
DN 24A;Suprafaţa teren: 8362,197 mp" ;

- Coloana 5 ( Valoarea de inventar ) : "1.119.200".
- Coloana 6 (situaţia juridică actuală): "Hotǎrậrea Consiliului Local numărul
21/12.04.2001; O.G.R. 43/28.08.1997; Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 110 din
23.04.2018 ".
(2) Lista bunurilor cu care se modifica inventarul domeniului public este prezentată în
Anexa nr.1.
Art.2(1) Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Huşi , însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.21 din
12.04.2001, cu un număr de 6(şase) poziţii , după cum urmează:
1.Poziţia 377,Trotuare şi spaţii verzi Strada Dobrina
- Coloana 1 (codul de clasificare): "1372"
- Coloana 2 (denumirea bunului ) : "Trotuare şi spaţii Strada Dobrina
- Coloana 3 (elementele de identificare ): de la intersecţia cu strada Husi-Crasna
până la intersecţia cu strada 1Decembrie " ;
Suprafaţa totală: 19.653, 653mp;
- Coloana 5 ( Valoarea de inventar ) : " 1.971.569".
- Coloana 6 (situaţia juridică actuală): "Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 110
din 23.04.2018" .
2.Poziţia 378, Trotuare, spaţii verzi şi parte carosabilă Strada 1Decembrie
- Coloana 1 (codul de clasificare): " 1372"
- Coloana 2 (denumirea bunului ): " Trotuare , spaţii verzi şi parte carosabilă
strada 1Decembrie" .
- Coloana 3 (elementele de identificare ): " Trotuare şi spaţii verzi: de la
intersecţia cu strada Dobrina până la intersecţia cu strada Al.I.Cuza ; Parte carosabilă:
de la intersecţia cu strada Dobrina până la intersecţia S.C. Anta 95 ; Trotuare şi spaţii
verzi: suprafaţa totală 7.586,935 mp;Parte carosabilă: suprafaţa totală 3065,545 mp."
- Coloana 5 ( Valoarea de inventar ) :" 1.250.835".
- Coloana 6 (situaţia juridică actuală) : " Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 110
din 23.04.2018".
3. Poziţia 379, Trotuare şi spaţii verzi Strada Calea Basarabiei
- Coloana 1 (codul de clasificare): " 1372".
- Coloana 2 (denumirea bunului ) : "Trotuare şi spaţii verzi strada Calea
Basarabiei "
- Coloana 3 (elementele de identificare ): "de la intersecţia cu strada Al. I Cuza
până la ieşirea din Huşi spre Albita ; Suprafaţa totală: 39.082,771 mp".
- Coloana 5 ( Valoarea de inventar ) : " 3.575.404".
- Coloana 6 (situaţia juridică actuală): " Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 110
din 23.04.2018".
4. Poziţia 380, Strada Dosoftei

- Coloana 1 (codul de clasificare): "1372"
- Coloana 2 (denumirea bunului ): " strada Dosoftei "
- Coloana 3 (elementele de identificare ): "de la intersecţia cu strada Calea
Basarabiei până la limită cu extravilanul ; Suprastructura: pământ 8.605,079mp";
- Coloana 4 ( Anul dobândirii sau după caz darii în folosinţă ) : " 2015".
- Coloana 5 ( Valoarea de inventar ) : "301.984".
- Coloana 6 (situaţia juridică actuală): " Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 110
din 23.04.2018" .
5. Poziţia 381, Strada George Emil Palade

- Coloana 1 (codul de clasificare): " 1372"
- Coloana 2 (denumirea bunului ): " strada George Emil Palade "
- Coloana 3 (elementele de identificare ) : "de la intersecţia cu strada Calea
Basarabiei până la limită cu extravilanul; Suprastructura: pământ 4.525,623mp ";
- Coloana 4 ( Anul dobândirii sau după caz darii în folosinţă ) : " 2013".
- Coloana 5 ( Valoarea de inventar ) : "182.177".
- Coloana 6 (situaţia juridică actuală): " Hotǎrậrea Consiliului Local numărul
110 din 23.04.2018".
6. Poziţia 382, Strada Ciprian Porumbescu
- Coloana 1 (codul de clasificare): " 1372
- Coloana 2 (denumirea bunului ) : "Strada Ciprian Porumbescu "
- Coloana 3 (elementele de identificare ): "de la intersecţia străzii Ştefan
Dimitrescu până la intersecţia cu strada Dosoftei;Suprastructura: asfalt 8362,197 mp";
- Coloana 4 ( Anul dobândirii sau după caz darii în folosinţă ) : " 2009".
- Coloana 5 ( Valoarea de inventar ) : " 475.491".
- Coloana 6 (situaţia juridică actuală): "Hotǎrậrea Consiliului Local numărul
110 din 23.04.2018".
(2) Lista bunurilor cu care se completează inventarul domeniului public este prezentată
în Anexa nr.2.
Art.3. Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 21 din 12.04.2001 privind
însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Huşi şi a inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al municipiului Huşi se modifica şi se completează în mod
corespunzător.
Art.5. Arhitectul şef va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin
intermediul Consiliului Judeţean Vaslui, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii
Guvernului nr.1361 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Vaslui, modificată şi completată.

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi .
HUŞI, 23 aprilie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,
Filip Cosmin Adrian

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Huşi
jr.Monica Dumitrașcu

