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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  14   consilieri 

HOTĂRÂREA NR.157 
privind modificarea și 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  completarea Inventarului  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 ; 

               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. Se modifică și se completează Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al 

municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Huși nr. 21 din 

12.04.2001, după cum urmează : 

           a) La poziția nr.290 , Coloana nr.3 ( Elemente de identificare) se modifică și va avea 

următorul conținut:  

           "CORP 3 : Clădire Colegiul  Agricol“Dimitrie Cantemir” cu 8 Săli de clasă  

            Adresa str. I.A.Angheluș nr.10 ,Clădiri număr corpuri 1; suprafaţă teren = 2656 mp; suprafaţă 

totală construită  = 493 mp ; suprafaţă desfăşurată = 948,99 mp; număr nivele P+1 etaj; Structura  de  
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rezistenţă  B ; Fundaţii – B ; Pereți-CP Acoperiş TB; Starea construcţiei : F.B; Dotări edilitare : apă 

curentă‚ canalizare,  sistem încălzire,  instalaţie electrică; număr locuri :8 săli de clasă; Număr 

cadastral 76165". 

                  b)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, prin 

introducerea  unei noi poziții  dupa pozitia 382 , respectiv   poziţia  383 , care va avea urmatorul 

continut: 

          "Poziţia 383 , Teren intravilan  

              - Coloana 1 (Codul de clasificare) : " 1.6.2." 

              - Coloana 2 (Denumirea bunului ) :  "Teren intravilan"  

             - Coloana 3 (Elementele de identificare ): " strada Ion Alexandru Angheluș nr.12.A ; 

Suprafata teren = 27 mp; numar cadastral 76166 ". 

             - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă) :  "2018" 

              - Coloana 5 (Valoare de inventar)  " 7290 " . 

              -  Coloana 6 (Situaţia juridică actuală):  " Hotǎrậrea Consiliului Local al Municipiului 

Husi numărul . 157 din 31.05.2018 ". 

 

         Art.2. Lista bunurilor  cu care se completează Inventarul domeniului  public al municipiului 

Huşi este prezentată în Anexa    care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.3. 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 modifică și se  completează  în mod corespunzător. 

          Art.4. Direcția Urbanism, Administrare și Dezvoltare Locală  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.5.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Huşi 

.        

 
                                                                            HUŞI ,  31 mai  2018 

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                             Contrasemnează,  

       Cristinel  Popa                                                   Secretarul municipiului Huși  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


