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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.68 
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Huşi  

 

 

               Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere : 

 Expunerea de motive privind modificarea şi  completarea inventarului 

bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului 

Huşi; 

 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 art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, modificată şi completată şi ale art.36 alin.(2) litera 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 modificarea şi completarea inventarului bunurilor mobile 

şi imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Huşi,după cum urmează: 

       a)La poziţia nr.1982  

              - Coloana 4 ( Adresa bunului ) se modifica din  “str. Ciprian Porumbescu 

nr.6”  în “ str.Ciprian Porumbescu nr.2.A” ; 

             - Coloana 6( Caracteristici tehnice) se modifica din “ 4750 mp” în “ 2533 

mp”; 

             - Coloana 10 ( Valoare de inventar) se modifica  din “ 95.000 lei” în 53.066 

lei”. 
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            b)La poziţia nr.2, Dispensar nr.3, Str. Toma Kissacof, nr. 1, Coloana 6 

(Caracteristici  tehnice)  se modifică şi va avea următorul conţinut: ” S.teren=553 mp; 

STC1=192 mp; STD1=192m, Nr.clădiri=1, Nr.nivele=1, Str.de rezistenţă B, Fundaţii 

A, Pereţi ZP, Acoperiş TB, Starea construcţiei S, Dotări edilitare:apă curentă, 

canalizare, încălzire sobe, instalaţie electrică; Anexe: STC 2=72 mp; STD 2=72mp”. 

           c)După poziţia nr. 2011  se introduc   şapte  poziţii  noi  , respectiv poziţiile 

2012 – 2018 , după cum urmează: 

            Poziţia nr.2012- teren intravilan,  în  suprafaţa de 1.000mp, str. Ciprian 

Porumbescu nr.2B. 

            Poziţia nr. 2013- teren intravilan,  în  suprafaţa de 1.000mp, str. Ciprian 

Porumbescu nr.2C. 

             Poziţia nr.2014 -  teren intravilan, în  suprafaţa de 1.020 mp, str.Calea 

Basarabiei, nr.110A. 

              Poziţia nr.2015- teren intravilan, în suprafaţa de 767 mp, str.Calea 

Basarabiei, nr.110B. 

            Poziţia nr. 2016- teren intravilan, cale de acces, în suprafaţa de  272 mp, 

str.Episcop Grigore Leu. 

            Poziţia nr.2017- teren intravilan, cale de acces, în suprafaţa de  451 mp, 

str.Dr.Hortolomei Neculai . 

             Poziţia nr. 2018 - teren intravilan, scări acces exterior, în suprafaţa de  

1,15 mp, str.1 Decembrie, nr.31, bl.6, sc.Cp, ap.43. 

 

        (2) Poziţiile care modifică inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Huşi, sunt  prezentate în Anexa nr.1.  

        (3) Poziţiile completează inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Huşi, sunt prezentate în Anexa nr.2.  

 

          Art.3. Inventarul bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului privat al 

municipiului Huşi, Secţiunea bunuri imobile , modificat şi completat conform art.1, 

este prezentat în Anexa nr.3 . 

 

         Art.4. Anexele nr.1, nr.2 si nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .            

 

                                                                                HUȘI, 29 martie 2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Maricica Bucos                                                    Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 


