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HOTĂRÂREA NR.341 

privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 77567 

în 2 loturi distincte si cu nr. cadastral 70510 in 2 loturi distincte situate in 

municipiul Husi  

  

         Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

         Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 29750 din 22.09.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.29762 din 

22.09.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilului  - terenuri 

cu nr.cadastral 77567 în 2  loturi distincte, cu nr. cadastral 70510 in 

2 loturi distincte situate in municipiul Husi ; 

•  Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism nr. 29766 din 

22.09.2022  ; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr. 30037 din 

26.09.2022; 

▪ Avizul nr.349 din 26.09.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.244 din 26.09.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;     

▪ Avizul nr.92 din 26.09.2022  al  Comisiei pentru agricultură, 

cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător ; 

           În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicata,cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 

republicată, modificată şi completată, ale Ordinului ANCPI nr. 700/2014 

privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele 

de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale 

art.129 alin.(2) lit.c)  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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             În temeiul art.139  alin.(3) lit.g) si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa 

de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

                        HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1.Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren aparținând domeniului 

privat al municipiului Huși în suprafaţa de  3143  mp, situat în strada 1 

Decembrie, nr.7A,  cu nr. cadastral  70510    în   2(doua)  loturi  distincte :  

a) Lotul nr.1, in suprafata de 90 m.p., avand numar cadastral 80297  ;   

b) Lotul nr.2, in suprafata de  3053 m.p., avand numar cadastral  80298 . 

 

Art .2. Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren aparținând domeniului 

privat al municipiului Huși în suprafaţa de  11007  mp, situat în strada Calea 

Basarabiei, nr.104B,  cu nr. cadastral  77567    în   2(doua)  loturi  distincte :  

a) Lotul nr.1, in suprafata de 288 m.p., avand numar cadastral 80293  ;   

b) Lotul nr.2, in suprafata de  10719 m.p., avand numar cadastral  80294; 

 

          Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan să 

semneze actele  de dezmembrare  în formă autentică  ale  imobilelor - teren  care 

fac obiectul prezentei hotărâri. 

 

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

primarul municipiului Huşi.  

 
                                                                                               HUŞI  ,  27 septembrie  2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 


