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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

 

 

                                      HOTĂRÂREA NR.98 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 73 

din 13.04.2010 
 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

           Având în vedere expunerea de motive privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 73 din 13.04.2010; 

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

proprietate publică, modificată şi completată, ale HG nr.548/1999 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc  domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, ale 

Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicata, 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 art.122 din Legea nr.215/2001privind 

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. Se modifica poziţia nr.389 prevăzută în Anexa 2 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 73 din 13.04.2010 privind 

modificarea şi completarea inventarului domeniului public al municipiului 

Huşi, după cum urmează: 

     a)Coloana 1(codul de clasificare) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: “1.6.2.” 
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     b)Coloana 2 (denumirea bunului) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: “Cinematograf Dacia”.  

     c)Coloana 3 (elemente de identificare) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

       “Strada G-ral Teleman nr.15, bl.19, parter, Suprafaţa teren = 

1228,46 mp. Suprafaţa construită = 1171 mp,Suprafaţa desfăşurată = 

1782 mp”. 

 

                        d)Coloana 4 (anul dobândirii sau după caz darii în folosinţă)  

                           se completează  şi va avea următorul cuprins: “1984” . 

                       e)Coloana 5 (valoare de inventar) se completează şi va avea   

                           următorul cuprins: “76.045,63 lei ”. 

                       f)Coloana 6( situaţia juridică actuală) se completează şi  

                           va avea următorul cuprins: HCLMH nr.73 /13.04.2010 ;  

  HCL nr.98 din 12.04.2017“ 

 

           Art.2(1) Poziţia nr. 389, modificată şi completată, este prezentată în Anexa 

nr.1. 

         (2) Planul de amplasament este prezentat în Anexa nr.2. 

         (3) Releveu Spaţiu Cinematograf Dacia este prezentat în Anexa nr.3. 

 

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

 

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

municipiului Huşi. 
 

 

 

                                                                            HUŞI, 12 aprilie 2017   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                              Contrasemnează, 

  Cristinel Popa                                                          Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


