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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.54 
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; 

• 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 pentru agricultură, cadastru, fond 

funciar, protecţia mediului înconjurător; 

            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, republicată, 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 
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art.122 din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată , 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 aprobă modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Huşi, Secţiunea I – Bunuri 

Imobile,însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 21 din 

12.04.2001, după cum urmează: 

         1.La Poziţia 288  

              - Coloana 2 (Denumirea bunului) se modifică și va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huși» 

              - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifică și va avea următorul 

cuprins: "702.946,50".     

    

            - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma" 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

       2. La Poziţia 289  

               -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi». 

              - Coloana 3 (elemente de identificare) se completează și va avea 

următorul cuprins: "strada M.Kogălniceanu numărul 11". 

             - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "3.333.916,70". 

         - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală), se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

      3. La Poziţia 290  

           -Coloana 2 (denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huși» 

             -Coloana 3 (elementele de identificare ): 

                    Corp 3 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Clădire Colegiul 

Agricol "Dimitrie Cantemir" cu 8 Săli de clasă; strada I.A.Angheluș nr.10; clădiri 

număr corpuri 1; suprafaţă teren = 2683 mp; suprafaţă totală construită  = 493 mp; 

suprafaţă desfăşurată = 948,99 mp;  număr nivele P+1 etaj; Structura de 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 70334". 

                   Corp 4 se modifica şi va avea următorul cuprins: "strada I.A. 

Angheluș numărul 14". 

                   Corp 5 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Fundătura 

Viticulturii numărul 1; Grup sanitar". 

           -Coloana 4 (anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă) va avea 

următorul cuprins "2002"  

           -Coloana 5 (valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "823.428,20" "2.918.192,96"; "402.549,65".       

           - Coloana 6 (situaţia juridică actuală) se completează cu: "Autorizaţia de 

Construire nr.116/28.12.2001 şi Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor nr.406/16.07.2002, Autorizaţia de Construire nr.229 / 05.12.2008; 

Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr.3548 / 29.12.2008; cu 

sintagma Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Huşi numărul 54 din 

22.02.2018." 

 

     4. La Poziţia 291: 

         Corp 6  

                 -Coloana 2 (Denumirea bunului), se completează şi va avea următorul 

cuprins «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

               - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "749.534,86". 

                - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

 5. Poziţia 292 se abrogă. 

 

6. La Poziţia 293  

              - Coloana 2(Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

             - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "2.158.884,06" 

             - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

7. La Poziţia 294:   



                 -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

               - Coloana 3 (Elemente de identificare) se modifica şi va avea 

următorul cuprins:"Clădire muzeu viticol".   

              - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "2.013.083,93". 

               - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

8. Poziţia 295 se abrogă. 

 

9. La Poziţia 296  

            -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

           - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "183.037,87"  

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

10. La Poziţia 297  

          -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

          - Coloana 5 (Valoare de inventar) se completează şi va avea următorul 

cuprins: "304.906,14". 

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

11. La Poziţia 298  

            -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

           - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "29.410"  

             - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

12. La Poziţia 299   



            -Coloana 2(Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins : «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

           -Coloana 5(Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins:  "4.754,49"  

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu  sintagma  

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși  numărul  54 din 22.02.2018." 

 

13. Poziţia 300  se abrogă. 

 

14. La Poziţia 301  

          -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

          - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "28,04" 

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

15. Poziţia 302 se abrogă. 

 

16. La Poziţia 303:   

           -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

          - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "458.335,47". 

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

17. La Poziţia 304  

          -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

          - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "602.014,72". 

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

18. La Poziţia 305  



            -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

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

"75.528,83". 

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

19. La Poziţia 306  

      - Sera didactică - se abrogă. 

      - Anexe: 

             -Coloana 2 (Denumirea bunului) se completează şi va avea următorul 

cuprins: «Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși». 

            - Coloana 3 (Elemente de identificare), ANEXE Corpuri 3 se modifica şi 

va avea următorul cuprins: "Număr corpuri – 3, Suprafaţa total construită = 45,98 

mp". 

            - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "344.796,55". 

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 

20. Poziţia 307 se abrogă. 

 

21.  La Poziţia 373 

            -Coloana 2 (Denumirea bunului) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: «Centrala termică Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huşi». 

          - Coloana 3(Elemente de identificare) se completează şi va avea următorul 

cuprins: "strada I.A.Angheluș numărul 14". 

              La Vecinătăţi se modifică şi va avea următorul cuprins:   

                   «N – domeniul privat al municipiului Huşi 

                    S – Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” 

                    E – Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” 

                    V – Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir». 

         - Coloana 5 (Valoare de inventar) se modifica şi va avea următorul 

cuprins: "456.317,35". 

           - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) se completează cu sintagma 

"Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 54 din 22.02.2018." 

 



            Art.2. Prezenta hotărâre abrogă punctele d) şi e) din Art.1 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 94/29.11.2016; punctul 2) din 

Art.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 08.20.01.2016; 

punctul c) din Art.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși numărul 

306/27.12.2017.  

 

           Art.3. Direcția Urbanism, Administrare și Dezvoltare Locală - 

Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei 

Municipiului Huși, 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.4. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi 

 

 
                                                                                          HUŞI, 22 februarie 2018   

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                   Contrasemnează, 

              Cristinel Popa                                              Secretarul municipiului Huşi 

                   jr.Monica Dumitrașcu 


