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HOTĂRÂREA NR.112  
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului privat al 

municipiului Huşi  

 

               Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

Având în vedere: 

• expunerea de motive privind  modificarea și completarea inventarului bunurilor 

mobile şi imobile ce aparţin domeniului privat al 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  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 , modificată şi completată şi ale  art.36 alin.(2) litera 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 . 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 (1)  Se  aprobă modificarea  inventarului bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Huşi,după cum urmează: 

                  a) La Poziţia 323, Constructii si teren  Sere II : 

                    - Coloana 2 (cod de clasificare), se modifica codul de clasificare si va avea 

urmatorul cuprins : "  1.2.10.". 
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                  -Coloana 3 ( denumirea bunului), Teren  intravilan si constructii   se modifică 

si va avea următorul cuprins: "Constructii si teren  Sere II " 

                   - Coloana 4(elemente de identificare),  se  completează  si va avea  următorul 

cuprins:  "Str.Husi Voloseni nr.20" 

                   - Coloana 6 (caracteristici tehnice), se completeaza C6 (sera) cu “ C6 (sera si 

corp centrala termica ) „  si va avea urmatorul cuprins: 

                   " S teren= 18.840,14 mp 

Cladiri:C1( Grajd), Sc=63,06mp; C2( Magazie), Sc=84,81mp; C 3( Sera), Sc=340,80 mp;    

C4(birou), Sc=48,17mp; C5(casa pompe), Sc=7,20mp; C 6( Sera  si corp centrala termica ), 

Sc=334,62 mp; Corp 7: Sera – SC=69,50mp". 

              - Coloana 7 (anul dobandirii), se completeaza cu   "2009" ; 

              - Coloana 8 (actul prin care a fost dobandit), se completeaza cu   "HCL nr. 

116/20.05.2010 " 

              - Coloana 9  (nr.cadastral ) - " 71925" 

              - Coloana 10  (valoare inventar),  se completeaza  si va avea urmatorul cuprins:" 

724.405,6 ; 4712 ; 9411; 19609; 14110; 1799 ; 19253 ; 792 ". 

 

               (2)Se abroga Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi  nr.200/28.10.2015, 

privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului 

Husi, atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1361/2001, cu bunul denumit Sere II, 

intrucat  bunul Sere II se regasesc si la pozitia 324 din inventarul bunurilor ce apartin 

domeniului privat al municipiului Huși, reprezentand teren intravilan si constructii, str.Husi 

Voloseni  urmand ca acestea sa fie trecute in domeniul public al Municipiului Husi dupa 

indeplinirea tuturor conditiilor pentru inregistrarea in HG nr.1361/2001 si transmiterea 

acestora la  Monitorul Oficial al Romaniei.  

 

              Art.2(1)Se modifica si se completeaza  inventarul bunurilor ce apartin domeniului 

privat al municipiului Husi , dupa cum urmeaza:  

             a) Pozitia 1712  -  reprezentand teren intravilan, str.Crizantemelor, nr.24A, in 

suprafata de 25,00mp ,  conform planului de situatie a rezultat suprafata de 19,25mp, drept 

urmare se va modifica suprafata de la 25,00mp la 19,25mp; 

             b) Pozitia 1713 -  reprezentand teren intravilan , str, Crizantemelor, nr.24B, in 

suprafata de 15,05mp; conform planului de situatie a rezultat suprafata de 16,50mp,drept 

urmare se va modifica suprafata de la 15,05mp la 16,50mp; 

             c)Pozitia 1792 -  reprezentand teren intravilan, str.14 iulie, nr.3E, in suprafata de 

28,25mp, conform planului de amplasament a rezultat suprafata de 30,00mp, drept urmare se 

va modifica suprafata de la 28,25mp la 30,00mp. 

             d) Pozitia 151 care se modifica si se completeaza conform Planului de amplasament 

si delimitare a imobilului,astfel:  "  Teren intravilan si constructii,  str.Al.I.Cuza, nr.56,  

avand  suprafata de teren de 611mp, Sc1=118mp, Sc2=53mp si valoarea de inventar va fi de 

44.069,68 lei  ".       

               e) Pozitia 152 se scoate din inventarul  bunurilor mobile și imobile ce apartin 

domeniului privat al municipiului Huși. 



          (2) Se  renumeroteaza  inventarul  bunurilor mobile și imobile ce apartin domeniului 

privat al municipiului Huși, rezultand pozitiile de la nr.1 la nr.2098. 

 

                 Art.3(1)Se completează inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al 

municipiului Huși, mentionat la Art.2 alin.(2) , cu 21 pozitii reprezentand terenuri situate in 

intravilanul municipiului Husi, în vederea închirierii sau concesionarii prin licitatie publica, 

dupa cum urmeaza:  

            a)Pozitia 2099-Teren intravilan in suprafata de 423 mp, str.Stefan cel Mare, 

nr.105, zona.B, valoarea de inventar va fi de 91.368,00lei. 

           b)Pozitia 2100-Teren intravilan in suprafata  de 8,86 mp, str.Eroilor,nr.6, 

bl.12,sc.D,parter, ap. 48, zona A, valoarea de inventar va fi de 2392,20lei. 

           c)Pozitia 2101-Teren intravilan in suprafata de 7,46 mp, str.Schit, nr.10, 

bl.H2,sc.C,parter, zona A, valoarea de inventar va fi de 2014,20 lei. 

           d)Pozitia 2102-Teren intravilan in suprafata de 1,27 mp, str. Eroilor, nr.6, bl.12, sc.C, 

ap.28, parter, zona A, valoarea de inventar va fi de 342,90lei. 

          e)Pozitia 2103-Teren intravilan in suprafata de 3,60mp, str. Stefan cel Mare, complex 

confin, zona B, valoarea de inventar va fi de 777,60 lei. 

          f)Pozitia 2104-Teren intravilan in suprafata de 4,08mp, str.Al. Giugaru, nr.4, bl.5, 

sc.C, parter, ap.30, zona A, valoarea de inventar va fi de 1101,60lei. 

         g)Pozitia 2105-Teren intravilan in suprafata de 6,10mp, str.1 Decembrie, nr.29, bl.5, 

sc.A, parter, ap. 4, zona B, valoarea de inventar va fi de 1317,60lei. 

         i)Pozitia 2106-Teren intravilan in suprafata de.8,00mp, str.Eroilor, bl.4, sc.C, parter, 

ap.40, zona A, valoarea de inventar va fi de 2160lei. 

          j)Pozitia 2107-Teren intravilan in suprafata de 15,06mp, str.Eroilor, nr.7, bl.B 15, 

sc.C, parter, ap.3, zona A, valoarea de inventar va fi de 4066,20lei. 

           k)Pozitia 2108-Teren intravilan in suprafata de 546,95mp, str. Calea Basarabiei, 

nr.104, zona C, valoarea de inventar va fi de 59.070,60lei. 

         l)Pozitia 2109-Teren intravilan in suprafata de 7,00mp, str. Scolii,bl.27, sc.F, parter, 

ap.2, zona B, valoarea de inventar va fi de 1512,00lei.                                         

         m)Pozitia 2110-Teren intravilan in suprafata de 8,40mp, str. Scolii,nr14, bl.27, sc.F, 

parter, ap.3, zona B, valoarea de inventar va fi de 1814,40lei. 

         n)Pozitia 2111-Teren intravilan in suprafata de 12mp, Sos.Husi-Stanilesti, nr.8B, zona 

C, valoarea de inventar va fi de 1.296 lei. 

         o)Pozitia 2112-Teren intravilan in suprafata de 442mp, Str.Husi-Voloseni, nr.1C, zona 

C, valoarea de inventar va fi de 47736,00lei. 

         p)Pozitia 2113-Teren intravilan in suprafata de 896 mp, Str.Gheorghe Frent nr.4, zona 

C, valoarea de inventar va fi de 96.768lei. 

         r)Pozitia 2114-Teren intravilan in suprafata de 5,34mp, Str. Schit, nr.10, bl.H2, sc. A, 

parter, in dreptul ap.nr.1, zona A , valoarea de inventar va fi de 1441,80lei. 

        s)Pozitia 2115-Teren intravilan in suprafata de 218.mp, Str. Sergent Major Erou Arhire 

Stefan, nr.2, zona B, valoarea de inventar va fi de 47088,00lei.   

       ș)Pozitia 2116-Teren intravilan in suprafata de 15,20 mp, Str. Sergent Major Erou 

Arhire Stefan, nr.2B, zona B, valoarea de inventar va fi de 3283,20lei.        



       t)Pozitia 2117-Teren intravilan in suprafata de 300 mp, Str.Ion Minulescu nr.13 zona D, 

valoarea de inventar va fi de 10.800 lei. 

          ț)Pozitia 2118 -Teren intravilan in suprafata de 280 mp, Str. G-ral Dabija Neculai, 

nr.1B.,zona   D, valoarea de inventar va fi de 10.080 lei.      

         u)Pozitia 2119 - Teren intravilan in suprafata de 180mp, str.Stefan Dimitrescu nr. 1A, 

zona D, valoarea de inventar va fi de  6.480,00lei.      

          v)Pozitia 2120 -Cladire laboratoare, strada  Fundatura Viticulturii nr.1, Husi; Cladire 

numar corpuri1 cladire  laboratoare, Suprafata totala construita este  de 322mp, Suprafata 

desfasurata este de 322 mp, Numar nivele P, Structura de rezistenta A, Fundatii-B, Pereti-CP, 

Acoperis-TB, Starea constructiei:B. Dotari edilitare: apa curenta, canalizare, sistem incalzire, 

instalatie electrica; valoarea de inventar va fi de 42.124 lei. 

             (2)Lista bunurilor din cadrul inventarului   domeniului  privat al municipiului  Husi  

care se modifica si se completeaza este prezentata in Anexa nr.1. 

             (3)   Lista bunurilor  din cadrul  inventarului  domeniului  privat al municipiului  

Husi, modificata si completata ,  este prezentata in Anexa nr.2. 

             (4)Lista bunurilor  care se scot din inventarul  domeniului  privat al mun. Husi, este 

prezentata in Anexa nr.3. 

             (5)Lista bunurilor  din inventarul domeniului  privat al municipiului  Husi, care se 

completeaza ,  este prezentata in Anexa nr.4. 

            (6) Inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului privat al 

municipiului Huşi, Secţiunea bunuri imobile , modificat şi completat  , este prezentat în 

Anexa nr.5 . 

 

 

 

 

              (7) Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

         Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .             

 

                                                                                     HUŞI ,  26 aprilie 2018   

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,             Contrasemneaza,  

      Filip  Cosmin  Adrian                              Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 


