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HOTĂRÂREA NR.73
privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren cu numărul cadastral 76264 în suprafaţa de
109835 mp situat în Cartier Dric 2, proprietatea municipiului Huşi, în 10 loturi distincte

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui.
Având în vedere:
• expunerea de motive privind aprobarea dezmembrării imobilului teren cu numărul cadastral 76264 în suprafaţa de 109835 mp situat în
Cartier Dric 2, proprietatea municipiului Huşi, în 10 loturi distincte;
• 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, 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, republicata,
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.36 alin.(2) lit.c) din
Legea nr.215/2001 privind 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(1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren cu numărul cadastral
76264 în suprafaţa de 109835 mp situat în Cartier Dric 2, proprietatea municipiului
Huşi, în zece loturi distincte, după cum urmează:
a) Lotul nr.1 – în suprafaţa de 2885 mp, având număr cadastral 76477;
b) Lotul nr.2 – în suprafaţa de 2479 mp, având număr cadastral 76478;
c) Lotul nr.3 – în suprafaţa de 203 mp, având număr cadastral 76479;
d) Lotul nr.4 – în suprafaţa de 292 mp, având număr cadastral 76480;
e) Lotul nr.5 – în suprafaţa de 22664 mp, având număr cadastral 76481;
f) Lotul nr.6 – în suprafaţa de 9686 mp, având număr cadastral 76482;
g) Lotul nr.7 – în suprafaţa de 3736 mp, având număr cadastral 76483;
h) Lotul nr.8 – în suprafaţa de 7883 mp, având număr cadastral 76484;
i) Lotul nr.9 – în suprafaţa de 16576 mp, având număr cadastral 76485;
j) Lotul nr.10 – în suprafaţa de 43431 mp, având număr cadastral 76486.
(2) Datele de identificare ale imobilelor-terenuri menţionate la alin.(1) sunt
prezentate în anexele nr.1 -11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan să
semneze actul de dezmembrare în formă autentică al imobilului - teren care face
obiectul prezentei hotărâri.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi.
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