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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 
HOTĂRÂREA NR.291 

privind înscrierea definitivă în domeniul public al Municipiului Husi a imobilului 

reprezentand Cinematograf Dacia din Husi, strada General Teleman nr. 15, bl.19, 

Sc.G, Parter, Ap. 1 si 15B, individualizat prin Nr. Cadastral 70060-C1-U81 respectiv 

76160 

 

 Consiliul Local al municipiului Huși; 

 

             Având în vedere expunerea de motive privind înscrierea definitivă în domeniul 

public al Municipiului Husi a imobilului reprezentand Cinematograf Dacia din Husi, strada 

General Teleman nr. 15, bl.19, Sc.G, Parter, Ap. 1 si 15B, individualizat prin Nr. Cadastral 

70060-C1-U81 respectiv 76160 

              Ȋn conformitate cu prevederilen Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, modificată și completată, ale HG nr.548/1999 privind Normele tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunelor, orașelor, 

municipiilor și judeţelor, ale prevederilor  Legii7/1996 a cadastrului și a publicităţii 

imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul 

700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie și înscriere în evidenţele de 

cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.1361/2001 

privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum și al municipiilor, orașelor și 

comunelor din judeţul Vaslui, ale art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.c) și art.122 din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

            Ȋn temeiul art.45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

  

                                                      HOTǍRǍŞTE: 

 

            Art.1. Se însușesc de către Consiliul Local al municipiului Huși, documentatiile 

cadastrale de primă înscriere a imobilului Cinematograf Dacia, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

             Art.2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al municipiului Huși a imobilului 

Cinematograf  Dacia, conform Anexei. 
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            Art.3. Se aproba înscrierea definitiva  a imobilului Cinematograf Dacia conform 

Anexei. 

 

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

municipiului Husi. 

 
 

 

                                                                  HUȘI, 10 octombrie 2018 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ ,                                   Contrasemnează, 

           Ionel Matei                                                  Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 


