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                                                                                     Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.152  
privind aprobarea apartamentarii bloc ANL2 - 32 apartamente, situat în municipiul 

Huşi, Şoseaua Husi-Stanilesti, nr. 9A, judeţul Vaslui, număr cadastral 76044-C1 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

           Având în vedere : 

 Expunerea de motive privind aprobarea  apartamentarii bloc ANL2 - 

32 apartamente, situat în municipiul  Huşi, Şoseaua Husi-Stanilesti, 

nr. 9A, judeţul Vaslui, număr cadastral 76044-C1; 

 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 de studii, prognoze şi programe 

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

comerţ; 

           În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, modificată şi completată, ale Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996, republicată, modificată şi completată, HG nr. 77 din 

26.01.2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate 

în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea 

aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora, si ale art.36 
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alin.(2) lit.c) şi lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.17 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                            HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1. Se aprobă apartamentarea bloc ANL. 2, situat în municipiul Huşi, 

Şoseaua Husi-Stanilesti, nr. 9A, judeţul Vaslui, număr cadastral 76044-C1, în 32 

corpuri de proprietate, conform foii de avere şi releveelor, care constituie Anexa ce  

face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

1) Apartamentul  nr. 1, în suprafaţa de  51 m.p., nr.cadastral 76044-C1-U1, 

imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et-parter, ap.1; 

2) Apartamentul  nr. 2, în suprafaţa de  52 m.p., nr.cadastral 76044-C1-U2,  

imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et-parter, ap.2; 

3) Apartamentul  nr. 3, în suprafaţa de  34 m.p., nr.cadastral 76044-C1-U3, 

imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et-parter, ap.3; 

4) Apartamentul  nr. 4, în suprafaţa de  54 m.p., nr.cadastral 76044-C1-U4, 

imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et-parter, ap.4; 

5) Apartamentul  nr. 5, în suprafaţa de  51 m.p., nr.cadastral 76044-C1-U5, 

imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et.1, ap.5; 

6) Apartamentul  nr. 6, în suprafaţa de  52 m.p., nr.cadastral 76044-C1-U6, 

imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et.1, ap.6; 

7) Apartamentul  nr. 7, în suprafaţa de  34 m.p., nr.cadastral 76044-C1-U7, 

imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 



administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et.1, ap.7; 

8) Apartamentul  nr. 8, în suprafaţa de  54 m.p., nr.cadastral 76044-C1-U8, 

imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et.1, ap.8; 

9) Apartamentul  nr. 9, în suprafaţa de  51 m.p., nr.cadastral 76044-C1-U9, 

imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et.2, ap.9; 

10) Apartamentul  nr. 10, în suprafaţa de  52 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U10, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et-2, ap.10; 

11) Apartamentul  nr. 11, în suprafaţa de  34 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U11, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et-2, ap.11; 

12) Apartamentul  nr. 12, în suprafaţa de  54 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U12, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et-2, ap.12; 

13) Apartamentul  nr. 13, în suprafaţa de  55 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U13, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et-manasarda, ap.13; 

14) Apartamentul  nr. 14, în suprafaţa de  55 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U14, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. A, et-mansarda, ap.14; 

15) Apartamentul  nr. 15, în suprafaţa de  51 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U15, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-parter, ap.1; 

16) Apartamentul  nr. 16, în suprafaţa de  53 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U16, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-parter, ap.2; 

17) Apartamentul  nr. 17, în suprafaţa de  34 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U17, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 



administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-parter, ap.3; 

18) Apartamentul  nr. 18, în suprafaţa de  54 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U18, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-parter, ap.4; 

19) Apartamentul  nr. 19, în suprafaţa de  51 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U19, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-1, ap.5; 

20) Apartamentul  nr. 20, în suprafaţa de  53 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U20, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-1, ap.6; 

21) Apartamentul  nr. 21, în suprafaţa de  34 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U21, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-1, ap.7; 

22) Apartamentul  nr. 22, în suprafaţa de  54 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U22, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-1, ap.8; 

23) Apartamentul  nr. 23, în suprafaţa de  51 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U23, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-2, ap.9; 

24) Apartamentul  nr. 24, în suprafaţa de  53 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U24, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-2, ap.10; 

25) Apartamentul  nr. 25, în suprafaţa de  34 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U25, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-2, ap.11; 

26) Apartamentul  nr. 26, în suprafaţa de  54 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U26, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-2, ap.12; 

27) Apartamentul  nr. 27, în suprafaţa de  51 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U27, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 



administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-3, ap.13; 

28) Apartamentul  nr. 28, în suprafaţa de  53 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U28, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-3, ap.14; 

29) Apartamentul  nr. 29, în suprafaţa de  34 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U29, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-3, ap.15; 

30) Apartamentul  nr. 30, în suprafaţa de  54 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U30, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-3, ap.16; 

31) Apartamentul  nr. 31, în suprafaţa de  53 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U31, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-mansarda, ap.17; 

32) Apartamentul  nr. 32, în suprafaţa de  55 m.p., nr.cadastral 76044-C1-

U32, imobil care aparţine domeniului privat al Statului Român dat în 

administrare Consiliului Local Huşi, situat pe Şoseaua Huși-Stanilesti, nr. 

9A, bl. ANL2, sc. B, et-mansarda, ap.18. 

 

        Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan să 

semneze actul de apartamentare, în fața notarului public. 

 

       Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.  
 

                                                                                 HUŞI, 30 iunie 2017  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,       Contrasemnează, 

        Gabriela Matei                                         Secretarul municipiului Huşi  

                  jr.Monica Dumitrașcu 
 
 


