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votul a 17 consilieri 

 

 

HOTĂRÂREA NR.265 

privind 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; 

 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; 
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                HOTĂRĂŞTE : 

             

             Art.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, prin introducerea a 3(trei) noi poziții dupa pozitia nr.485, respectiv poziţiile 

nr.486, nr.487 si nr.488, care vor avea urmatorul continut: 

           a)Pozitia 486. Strada Octavian Cotescu 

              - Coloana 1(Codul de clasificare) va avea următorul conținut: "1371" ; 

              - Coloana 2 (Denumirea bunului ) va avea următorul conținut: "Strada Octavian 

Cotescu";  

              - Coloana 3 (Elementele de identificare ) va avea următorul conținut: "de la 

intersectia cu DE 3981 pana intersectia cu strada George Emil Palade;  suprastructura 

pamant; Suprafata de teren = 3.255 mp(1910mp+1345mp); - numar cadastral 76467;76465; 

              -Coloana 4 (Anul dobandirii) va avea următorul conținut: "2013"; 

              - Coloana 5 (Valoare de inventar) va avea următorul conținut:    

"117.180 lei"; 

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

Husi nr. 265 din 25.09.2018;    

                

               b)Pozitia 487. Strada Nicolae Malaxa 

                   - Coloana 1(Codul de clasificare) va avea următorul conținut: "1371" 

                   - Coloana 2 (Denumirea bunului ) va avea următorul conținut: "Strada Nicolae 

Malaxa";  

                   - Coloana 3 (Elementele de identificare ) va avea următorul conținut: "de la 

intersectia cu DE 3981 pana intersectia cu strada Adam Baltatu; suprastructura: pamant si 

pietris; Suprafata teren=2197 mp; numar cadastral 76466";  

                  - Coloana 4 (Anul dobandirii) va avea următorul conținut: "2013"; 

                  - Coloana 5 (Valoare de inventar) va avea următorul conținut: "104.890,56 lei"; 

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

Municipiului Husi nr. 265 din 25.09.2018;    

 

              c) Pozitia 488 Strada Adam Bălţatu 
                - Coloana 1(Codul de clasificare) va avea următorul conținut: "1371"; 

                - Coloana 2 (Denumirea bunului ) va avea următorul conținut: " Strada Adam 

Bălţatu";  

                - Coloana 3 (Elementele de identificare ) va avea următorul conținut: "de la 

intersectia cu strada Tudor Arghezi  pana intersectia cu strada Doctor Corneliu Adamesteanu; 

suprastructura pamant si pietris; Suprafata teren = 8.282 mp(2885mp+5397mp); numar 

cadastral 76468;76477; 

                  - Coloana 4 (Anul dobandirii) va avea următorul conținut: "2013" ; 

                   - Coloana 5 (Valoare de inventar) va avea următorul conținut: "380.390,39 lei"; 

                    - Coloana 6 (situaţia juridică actuală) va avea următorul conținut: Hotǎrậrea 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 265 din 25.09.2018;    



 

            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 .                                                                                                                              

 

                                                                              HUȘI, 25 septembrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ,     Contrasemnează, 

      Cristinel Popa                                           Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 
 


