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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.07 

privind modificarea și 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 modificarea și completarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi însuşit 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 21 din 

12.04.2001; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ; 

 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 juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

            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 modifică şi se completează Secţiunea I – Bunuri Imobile din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, însuşit 

prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001, după 

cum urmează: 

         1. Poziţia 282, Colegiul National „Cuza Voda” Huşi 

              -Coloana 3 (Elementele de identificare ) CORP 1 Clădire local nou, se 

completează cu: tâmplărie termopan, va avea următorul cuprins: 

                   „Clădire local nou S.t =13.306 mp,str.Şcolii nr.2, Nr.corpuri=4; 

                    S.totală construită=960 mp, S. desfăşurată= 2880 mp,  

                    Nr. nivele P+2 etaje ,Structura de rezistenţă A, Fundatii– B, 

                    Pereţi -ZP, Acoperiş / învelitoare B, tâmplărie termopan,  

                    Starea construcţiei: B,  

                    Dotări edilitare: apă curentă, canalizare,sistem încălzire,instalaţie 

electrică. 

                   Gard fier pe stâlpi”. 

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

„19.671.478,41”. 

             - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) va avea următorul cuprins:  

                  „H.C.L.M.H 21/12.04.2001; Autorizaţie de construire 

nr.93/06.06.2014; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr.22419/06.10.2016; HCL nr.94/29.11.2016, HCL nr.07 din 26.01.2017”. 

 

           2. Poziţia 283, Colegiul National „Cuza Voda” Huşi 

               - Coloana 3 (Elementele de identificare ) CORP 2 Clădire local vechi, 

se completează cu tâmplărie lemn stratificat, paratrăsnet, va avea următorul 

cuprins: 

                       „Adresa str.M.Kogălniceanu nr.15, S.totalaconstruita 

                           =1456 mp, S.desfăşurată = 2912 mp Nr. nivele S+P+1 etaj, 

                        Structura de rezisten-ta A, Fundatii– B, Pereţi -ZP,   

                         Acoperiş  TB, tâmplărie lemn stratificat , paratrăsnet, 

                         Starea constr.: B, Dotări edilitare:apă curentă, canalizare, sistem 

încălzire, instalaţie electrică.Nr. locuri – „ 



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

“1.552.981,49 “ . 

                - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală) va avea următorul cuprins: 

„H.C.L.M.H 21/12.04.2001; Autorizaţie de construire nr.93/06.06.2014; 

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.22419/06.10.2016; HCL 

nr.07 din 26.01.2017”. 

 

           3.  Poziţia 286, Colegiul National „Cuza Voda” Huşi 

                - Coloana 3 (Elementele de identificare ): CORP 5 Locuinţa internat 

24 garsoniere, se completează cu: tâmplărie termopan, învelitoare tabla, va avea 

următorul cuprins:                 

              „Adresa str. Şcolii, nr.2; St = 900mp; Nr. corpuri 1, S totală construită 

=308mp, S. desfasu rata=924 mp, Nr.nivele P+4 etaje, Structura de rezistenţă  A, 

Fundatii–B, Pereţi CP, tâmplărie termopan, Acoperiş B, învelitoare tablă, Starea 

construcţiei:B  Dotări edilitare: Apă curentă, sistem încălzire , instalaţie electrică, 

Nr.locuri –20”. 

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

„1.042.596,43”.  

            - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală): va avea următorul cuprins: 

„H.C.L.M.H 21/12.04.2001; Autorizaţie de construire nr.93/06.06.2014; 

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.22419/06.10.2016;   

HCL nr.07 din 26.01.2017”. 

 

           Art.2.Se completează inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al municipiului Huşi, însuşit prin Hotǎrậrea Consiliului Local al Municipiului Huşi 

nr.21 din 12.04.2001, cu poziţiile: 490, 491,492, 493, 494, 495, 496, 497, după 

cum urmează: 

          1. Poziţia 490, Campus Colegiul National “Cuza Voda” Huşi  

             - Coloana 1 (Codul de clasificare): 1611 

             - Coloana 2 (Denumirea bunului): Campus Colegiul National “Cuza 

Voda” Huşi 

             - Coloana 3 (Elementele de identificare): CORP 1- Cămin elevi, 

S.construită=770mp; S.desfăşurată=1540mp; S.utilă=1232mp; fundaţie beton; 

structura-zidarie portanta; învelitoare table; dotări edilitare-apa curentă, canalizare, 

instalaţie electrică, încălzire centrală termică. 

               - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă): “2016” 

               - Coloana 5 (Valoare de inventar): “4278523,45”. 

               - Coloana 6 (situaţia juridică actuală): “Autorizaţie de construire 

nr.93/06.06.2014; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr.22419/06.10.2016; HCL nr.07 din 26.01.2017” 



 

          2. Poziţia 491, Campus Colegiul National “Cuza Voda” Huşi  

            - Coloana 1 (Codul de clasificare): “162” 

            - Coloana 2 (Denumirea bunului): “Campus Colegiul National “Cuza 

Voda” Huşi”. 

            - Coloana 3 (Elementele de identificare ): “CORP 2 - Cantina şi club, 

S.construită=390mp; S.desfăşurată=755mp; S.utilă=604mp; fundaţie beton; 

structura-zidarie portanta; învelitoare table; dotări edilitare-apa curentă, canalizare, 

instalaţie electrică, încălzire centrală termică.” 

            - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă): “2016” 

            - Coloana 5 (Valoare de inventar): “2055268,64”. 

            - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală): “Autorizaţie de construire 

nr.93/06.06.2014; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr.22419/06.10.2016; HCL nr.07 din 26.01.2017”. 

 

       3. Poziţia 492, Campus Colegiul National “Cuza Voda” Huşi  

              - Coloana 1 (Codul de clasificare): “162”. 

              - Coloana 2 (Denumirea bunului ): «Campus Colegiul National  

                                    “Cuza Voda” Huşi» . 

             - Coloana 3 (Elementele de identificare ): “CORP 3 –Sala de sport, 

S.construită=1300mp; S.desfăşurată=1533mp; S.utilă=1226,40mp; fundaţie beton; 

structura-cadre din beton armat ; învelitoare table; dotări edilitare-apa curentă, 

canalizare, instalaţie electrică, încălzire centrală termică.” 

              - Coloana 4 (anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă): “ 2016” 

               - Coloana 5 (valoare de inventar): “4351784,57”.   

               - Coloana 6 (situaţia juridică actuală): “Autorizaţie de construire  

nr.93/06.06.2014; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr.22419/06.10.2016; HCL nr.07 din 26.01.2017”. 

 

            4. Poziţia 493 , Campus  Colegiul  National  “Cuza  Voda”  Huşi  

                 - Coloana 1 (Codul de clasificare): “165”. 

                 - Coloana 2 (Denumirea bunului): «Campus  Colegiul National “Cuza 

Voda” Huşi » . 

                - Coloana 3 (Elementele de identificare): “CORP 4 –Centrala termică, 

S.construită=103,50mp;S.desfăşurată=103,50mp; S.utilă=82,80mp; fundaţie beton; 

structura- zidărie portanta; învelitoare table; dotări edilitare-instalatie electrică, 

încălzire centrală termică “. 

               - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă): “2016”. 

               - Coloana 5 (valoare de inventar): “369641,75”.   



                - Coloana 6 (situaţia juridică actuală): “Autorizaţie de construire 

nr.93/06.06.2014; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr.22420/06.10.2016; HCL nr.07 din 26.01.2017”. 

 

             5. Poziţia 494, Campus Colegiul National “Cuza Voda” Huşi  

                  - Coloana 1 (Codul de clasificare) : 162 

                  - Coloana 2 (Denumirea bunului ): «Campus Colegiul National “Cuza 

Voda”  Huşi» . 

                 - Coloana 3 (Elementele de identificare ): “ CORP 5 –Cabina poarta, 

S.construită=12,25mp; S.desfăşurată=12,25mp; S.utilă=9,80mp; fundaţie beton; 

structura- zidărie portanta; învelitoare table; dotări edilitare-instalatie electrică, 

încălzire centrală termică. “ 

                - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă) : “ 2016” 

               -  Coloana 5 (Valoare de inventar):  „37678,27” . 

               - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală): “Autorizaţie de construire  

nr.93/06.06.2014; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr.22420/06.10.2016; HCL nr.07 din 26.01.2017”. 

 

               6. Poziţia 495, Campus Colegiul National “Cuza Voda” Huşi  

                    - Coloana 1 (Codul de clasificare): “162”. 

                    - Coloana 2 (Denumirea bunului): “Campus Colegiul National “Cuza 

Voda” Huşi”. 

                  - Coloana 3 (Elementele de identificare ): “CORP 6 –Baza sportivă, 

S.construită=3028mp; S.desfăşurată=3028mp; beton acoperit cu gazon sintetic”. 

                  - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă): “ 2016” 

                   - Coloana 5 (Valoare de inventar): “455297,93”. 

                   - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală): “ Autorizaţie de construire  

nr.93/06.06.2014; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr.22419/06.10.2016; HCL nr.07 din 26.01.2017”. 

 

           7. Poziţia 496 , Campus Colegiul National “Cuza Voda” Huşi  

                  - Coloana 1 (Codul de clasificare): “137”. 

                   - Coloana 2 (Denumirea bunului ): “Campus  Colegiul National “Cuza  

Voda”  Huşi”. 

                 - Coloana 3 (Elementele de identificare ):  

                         “Parcaje auto, S.construită=340mp;  

                           S.desfăşurată=340mp; îmbrăcăminte beton “. 

                        “Platforme şi alei carosabile,   

                          S.construită=4300mp; S.desfăşurată=4300mp;  

                          îmbrăcăminte beton “. 



                    “ Alei pietonale, S.construită=1500 mp;  

                      S.desfăşurată=1500mp; îmbrăcăminte beton “. 

                 - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă): “ 2016” 

                - Coloana 5 (Valoare de inventar): “1.914.465,29”.  

                - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală): “Autorizaţie de construire  

nr.93/06.06.2014; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr.22419/06.10.2016;  HCL nr.07 din 26.01.2017”. 

 

              8. Poziţia 497, Campus Colegiul National “Cuza Voda” Huşi  

                     - Coloana 1 (Codul de clasificare): “ 3.3.4”. 

                     - Coloana 2 (Denumirea bunului): “Campus Colegiul National 

“Cuza Voda” Huşi”. 

                     - Coloana 3 (Elementele de identificare ): “Sistem avertizare 

incendii” . 

                   - Coloana 4 (Anul dobândirii sau după caz dării în folosinţă): “2016”. 

                  - Coloana 5 (Valoare de inventar) : “131468,94”. 

                  - Coloana 6 (Situaţia juridică actuală): “Autorizaţie de construire 

nr.93/06.06.2014; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr.22419/06.10.2016; HCL nr.07 din 26.01.2017”. 
 

            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 

modifică în mod corespunzător. 

 

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

municipiului Huşi.        
 

                                                                            HUȘI, 26 ianuarie 2017 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Filip Cosmin Adrian                                                 Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 

 


