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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 19 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.352  
privind aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Huşi a 

imobilului teren în suprafață de 1084 mp, situat pe str. Fundătura Viticulturii nr.18, 

înscris în CF nr.72496 Huşi, și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al 

municipiului Huşi a respectivului imobil teren 

 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ;  

 

Având în vedere :  

• Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a doamnei Ciobanu 

Constanța, autentificată de Societatea Profesională Notarială Macovei Ştefan-

Alexandru sub  nr. 3460 din 22 octombrie 2018, Declaraţia de renunţare la dreptul 

de proprietate a domnului Timon Gheorghiță, autentificată de Societatea 

Profesională Notarială Macovei Ştefan-Alexandru sub  nr. 984 din 09 aprilie 

2019 şi Extrasul de Carte Funciară nr. 72496 a Municipiului Huşi; 

• Referatul Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat nr. 33785 din 21.10.2022;  

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 33794 din 

21.10.2022 privind aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al 

municipiului Huşi a imobilului teren în suprafață de 1084 mp, situat pe str. 

Fundătura Viticulturii nr.18, înscris în CF nr.72496 Huşi, și a trecerii din 

domeniul privat în domeniul public al municipiului Huşi a respectivului imobil 

teren ;  

• Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism nr. 33691 din 20.10.2022;  

• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.33710 din 

20.10.2022;  

• Avizul nr.360 din 25.10.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;  

• Avizul nr.253 din 25.10.2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului 

şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  
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• Avizul nr.93 din 25.10.2022 al Comisiei pentru agricultură, cadastru, 

fond funciar, protecţia mediului înconjurător;  

      În conformitate cu: 

• prevederile art. 129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.c), art.354, art.355, art. 

286 alin.(1) și alin.(4), art. 296 alin.(2) și alin.(7) din Ordonanţa de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

• art.553 alin.(2) teza a II-a, art.562 alin.(2), art.889 alin.(1) şi alin.(2) din 

Legea nr. 287/2009 Codul Civil, modificată şi completată; 

• art. 211 alin.(1) si alin.(2) din Ordinul ANCPI nr.700/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de 

cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată şi 

completată; 

În temeiul art.139 alin.(2) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se ia la cunoștință de către Consiliul Local al Municipiului Huşi de 

Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a doamnei Ciobanu Constanța, 

declaraţie autentificată de Societatea Profesională Notarială Macovei Ştefan-

Alexandru sub  nr. 3460 din 22 octombrie 2018 prin care renunță la dreptul de 

proprietate asupra cotei părți de 8/10 din terenul în suprafață de 1084 mp, imobil 

situat în str. Fundătura Viticulturii nr.18, înscris în CF 72496 a Municipiului Huşi. 

Art.2. Se ia la cunoștință de către Consiliul Local al Municipiului Huşi de 

Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a domnului Timon Gheorghiță, 

declaraţie autentificată de Societatea Profesională Notarială Macovei Ştefan-

Alexandru sub nr. 984 din 09 aprilie 2019 prin care renunță la dreptul de 

proprietate asupra cotei părți de 2/10 din terenul în suprafață de 1084 mp, imobil 

situat în str. Fundătura Viticulturii nr.18, înscris în CF 72496 a Municipiului Huşi. 

Art.3. (1) Se aprobă preluarea și înscrierea imobilului – teren în suprafață 

de 1084 mp, menționat la art.1 şi art.2, în proprietatea privată a Municipiului 

Huşi. 

             (2) Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea 

dreptului de proprietate în folosul Municipiului Huşi, acestea urmând a fi 

efectuate prin grija Direcţiei Urbanism – Compartimentul Administrarea 

Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Huşi. 

Art.4.(1) Se declară ca bun de interes public local imobilul teren în 

suprafață de 1084 mp. teren, situat în str. Fundătura Viticulturii nr.18, preluat și 

înscris în domeniul privat al Municipiului Huşi. 



           (2) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al 

Municipiului Huşi a imobilului teren în suprafață de 1084 mp. teren, situat în str. 

Fundătura Viticulturii nr.18, cu destinatia de drum. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Huşi pentru a semna în 

numele și pentru Municipiul Huşi documentele privind solicitarea înscrierii în 

cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra imobilului menționat la 

art.1 şi art.2 în folosul Municipiului Huşi, precum și documentele privind trecerea 

respectivului bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 

Huşi. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Municipiului Huşi . 

 
                                                                                         HUŞI, 27 octombrie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează pentru legalitate, 

          Matei Ionel                                                                       Secretar general,  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


