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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.292 

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 aparțin 

domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Huși nr. 21 din 12.04.2001; 

            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 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 după poziţia nr.488, respectiv poziţia nr. 489, care va avea următorul 

conţinut:     

         Poziţia 489, Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huși          

            -Coloana 1 (Codul de clasificare) va avea următorul conţinut: "162".   

            -Coloana 2 (Denumirea bunului) va avea următorul conţinut: «Spitalul Municipal “Dimitrie 

Castroian“ Huși»; 

             -Coloana 3 (Elemente de identificare) va avea următorul conţinut: “Spital 250 paturi 

cuplat cu dispensar policlinic 600 consultaţii /zi, compusă din:  

         1) Pavilion “Spital 250 paturi cuplat cu dispensar policlinic 600 consultaţii /zi.”  

Suprafaţa construită la sol=2.117mp; Număr corpuri =7;Nr.nivele=S+D+P+3E+M 
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 Structura de rezistenţa A;Fundaţii B;Pereţi ZP;Acoperiș învelitoare TB;Starea construcţiei 

FB;Dotări edilitare :apǎ, canalizare;sistem încălzire,instalaţie electrică;Capacitate 250 paturi. Dotări 

edilitare :apǎ, canalizare;sistem încălzire,instalaţie electrică;  

      2)Centrala termică 

Suprafaţa construită = 355mp; Structura de rezistenţa A;Fundaţii B; Pereţi BCA; Acoperiș 

învelitoare TB;Starea construcţiei FB; Dotări edilitare: apǎ, canalizare;sistem încălzire,instalaţie 

electricǎ. 

       3)Prosecturǎ + Arhivǎ 

Suprafaţa construită=  575 mp; Structura de rezistenţǎ A; Fundaţii B; Pereţi ZP; Acoperiș învelitoare 

TB; Starea construcţiei FB; Dotări edilitare :apǎ, canalizare;sistem 

încălzire,instalaţie electrică. 

       4)Staţie Oxigen 

Suprafaţa construită =  46 mp;  Structura de rezistenţǎ A;Fundaţii B;Pereţi ZP; Acoperiș învelitoare 

TB;Starea construcţiei FB;Dotări edilitare :apǎ, canalizare; instalaţie eléctricǎ. 

        5)Rezervor 300mc 

Suprafaţa construită = 121 mp; Structura de rezistenţǎ A;Fundaţii  B;Pereţi ZP; Acoperiș învelitoare 

TB; Starea construcţiei FB; Dotări edilitare :apǎ, canalizare; instalaţie eléctricǎ  

          6)Post TRAFO 

Suprafaţa construită = 111mp; Structura de rezistenţǎ A; Fundaţii B; Pereţi BCA; Acoperiș 

învelitoare TB; Starea construcţiei FB; Dotări edilitare : instalaţie electrică 

          7)Împrejmuire 

Lungime =580,71ml 

Fundaţie continua din BA; stâlpi ţeavǎ 60x40x3; panouri de plasǎ borduratǎ. 

             - Coloana 4 (Anul dobândirii) va avea următorul conţinut: " 2018". 

             - Coloana 5 (Valoarea de inventar) va avea următorul conţinut : 

         1) Pavilion “Spital 250 paturi cuplat cu dispensar policlinic 600 consultaţii /zi”, "valoare 

de inventar 26.709.289,46 lei" 

         2)Centralǎ termică - "valoare de inventar 55.334,71 lei" 

         3)Prosecturǎ + Arhivă - valoare de inventar "600.000,00 lei" 

         4)Staţie Oxigen - valoare de inventar "79.332,11 lei" 

          5)Rezervor 300mc - valoare de inventar " 10.487,19 lei" 

          6)Post TRAFO - valoare de inventar "50. 097,35 lei" 

          7)Împrejmuire - valoare de inventar " 154.656,13 lei"  

Total valoare de inventar obiectiv investiţie “ Spital 250 paturi cuplat cu dispensar 

policlinic 600 consultaţii /zi: "27.659.196,95 lei". 

          - Coloana 6(Situaţia juridică actuală) va avea următorul conţinut: Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Huși nr.292 din 15.10.2018. 

 

              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 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, 15 octombrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ ,                   Contrasemnează, 

         Ionel  Matei                                                   Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 


