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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.101 
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce 

apartin domeniului privat al municipiului Husi  

 

               Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

Avand in vedere: 

  Expunerea de motive privind modificarea si completarea inventarului 

bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului 

Husi; 

 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; 

In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publica, modificata si completata si ale art.36 alin.(2) litera c) din 

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce 

apartin domeniului privat al municipiului Husi, prin introducerea dupa pozitia 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


nr.2018, a unui numar de 94 noi pozitii, respectiv nr.2019 – 2113, conform Anexei 

nr.1. 

 

Art.2 Se modifica pozitia nr.2017, teren intravilan cale de acces str.Doctor 

Hortolomei Neculai, dupa cum urmeaza:  

a) Coloana 6(Caracteristici tehnice) va avea urmatorul cuprins: ”451 mp”. 

b) Coloana 10(Valoare de inventar) va avea urmatorul cuprins: ”13.530”, 

conform Anexei nr.2. 
 

             Art.2. Inventarul bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat 

al municipiului Husi, Sectiunea bunuri imobile, modificat si completat, este 

prezentat in Anexa nr.3 la prezenta hotarare. 

 

            Art.3. Anexele nr.1, nr.2 si nr.3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

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

primarul municipiului Husi.       

 
                                                                            HUŞI, 27 aprilie 2017   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                              Contrasemnează, 

     Sergiu Boeru                                                      Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


