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votul a  14  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.141  
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; 

• 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 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 : 
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             Art.1. Se modifica şi se completează Secţiunea 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, după cum urmează: 

           a) La Poziţia 265  

                  - Coloana  2 (Denumirea bunului ), se modifică şi   va avea următorul cuprins:  

"Parc  Al.I.Cuza ". 

                - Coloana 3 (Elementele de identificare ), se modifică  şi se completează şi  va 

avea următorul cuprins: "Strada Mihail Kogălniceanu; Cişmeaua ţâşnitoare; Suprafaţă teren 

=8.258 mp; număr cadastral 3752 ". 

                  - Coloana 5 (Valoare de inventar) , se modificǎ şi va avea următorul cuprins: "  

983.223,35". 

                -  Coloana 6 (Situaţia juridică actuală):  se completează şi va avea următorul 

cuprins:  "Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 21/12.04.2001; Autorizaţie de construire 

numărul  94/09.06.2010, Proces verbal  de recepţie la terminarea lucrărilor numărul  

24139/11.10.2010,  Hotǎrậrea Consiliului Local numărul  144/28.12.2016  , Hotǎrậrea 

Consiliului Local numărul 220/28.09.2017,  număr cadastral 3752,  Hotǎrậrea Consiliului 

Local numărul  141 din 26.04.2018". 

 

           b)Poziţia 347 

               - Coloana  2 (Denumirea bunului ), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Centru consultativ pentru cetăţenii municipiului Huși ". 

               - Coloana 3 (Elementele de identificare ), se modifică şi se completează şi va 

avea următorul cuprins: "Centru consultativ                    

  Suprafaţă pteren=1700mp;  Suprafaţă construită =  850mp; Suprafaţă 

desfășurată=850mp; Număr clădiri =1;Număr nivele=1; Structură de rezistenţă: bună;Fundaţii 

beton; Pereţi: zidărie portantă; Acoperiș tablă; Starea  construcţiei  foarte bună; Dotări 

edilitare:apă curentă, canalizare, instalaţie încălzire gaz . Număr cadastral 71774 ; Adresa str.1 

Decembrie nr.17. 

                - Coloana 5 (valoare de inventar) , se modificǎ şi va avea următorul cuprins:  

"2.196.745,85". 

                -  Coloana 6 (situaţia juridică actuală):  se completează şi va avea următorul 

cuprins:  "Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 21/12.04.2001; Autorizaţie de construire  

numărul 121/09.07.2010, Proces verbal de recepţie finală numărul 20815/31.07.2014 ,  

Procesul verbal de stingere obiecţii ale Procesului verbal de Recepţie finală numărul 

20815/31.07.2014, înregistrat la numărul 13503/15.05.2015, Hotǎrậrea Consiliului Local 

numărul  141/28.12.2016, Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 220/28.09.2017, număr 

cadastral 71774,    Hotǎrậrea Consiliului Local numărul  141 din 26.04.2018". 

     

         Art.2.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 2  noi poziţii respectiv 375 şi 376  : 

          Poziţia 375 , Sistem de supraveghere video 

              - Coloana 1 (Codul de clasificare) : "335" 



              - Coloana 2 (Denumirea bunului ) : Sistem de supraveghere video 

             - Coloana 3 (Elementele de identificare ):  

                   "- Centru de monitorizare și stocare imagini - str.1Decembrie, numărul 9, în 

incinta Primăriei Municipiului Huși ; Camere video – 18.bucăţi, amplasate pe raza 

municipiului Huşi.                   

         - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă) :  "2011" 

          - Coloana 5 (Valoare de inventar)  "1.119.402,77" . 

         -  Coloana 6 (Situaţia juridică actuală):  "Autorizaţie de construire  numărul 

120/09.07.2010, Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor numărul 31127 din 

14.11.2011 , Hotǎrậrea Consiliului Local numărul  143/28.12.2016 ,  Hotǎrậrea Consiliului 

Local numărul 141 din 26.04.2018". 

 

          Poziţia 376 , Parc Agrement Recea 

               - Coloana 1 (Codul de clasificare) : "2112" 

               - Coloana 2 (Denumirea bunului ) : "Parc  Agrement Recea" 

              - Coloana 3 (Elementele de identificare ): "Drum Recea numărul 4;                          

Suprafaţă teren=9.545 mp;  

Număr cadastral 71773  

Vecinătăţi: 

                        N – proprietate UAT Huși 

                        S – U.M. Huși 

                        V – Râul Draslăvăţ;U.M.Huși 

                        E – U.M.Huşi;prop.UAT Huși". 

              - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă) :  2011 

               -  Coloana 5 (Valoare de inventar) :  "2.602.126,76 ". 
               -  Coloana 6 (Situaţia juridică actuală):  Autorizaţie de construire  numărul 

119/09.07.2010, Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor numărul 

32231/07.12.2011, Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 142/28.12.2016, număr cadastral 

71773,   Hotǎrậrea Consiliului Local numărul 141 din 26.04.2018". 

 

           Art.3. Prezenta hotărâre  abrogă  prevederile Hotǎrậrii  Consiliului Local  al 

Municipiului Huşi nr.  145/28.12.2016.           

           Art.4.(1)  Lista  bunurilor  din  inventarul  domeniului  public al municipiului Huşi 

care se  modifică și se completează este prezentată în Anexa 1. 

              (2) Lista bunurilor  cu care se completează inventarul domeniului  public al 

municipiului Huşi este prezentată în Anexa 2. 

     (3) Lista  bunurilor  din inventarul domeniului  public al municipiului Huşi  

modificată și completată este prezentată în Anexa 3. 

              (4) Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.5. 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.6.  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.7. 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 

 
 


