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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.260 
privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului 

Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

           Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale, 

buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor 

publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru agricultura, cadastru, fond funciar, protectia 

mediului inconjurator; 

            In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publica, modificata si completata, ale HG nr.548/1999 privind Normele tehnice pentru 

intocmirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunelor, oraselor, 

municipiilor si judetelor, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, 

republicata, modificata si completata, ale HG nr.1361/2001 privind atestarea domeniului 

public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul 

Vaslui, ale art.36 alin.(2) lit.c) si alin.(5) lit.c) si art.122 din Legea nr.215/2001privind 

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: 
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             Art.1. Se modifica Sectiunea I – Bunuri Imobile din Inventarul bunurilor care 

apartin domeniului public al municipiului Husi, insusit prin Hotararea Consiliului Local 

al municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001, dupa cum urmeaza: 

a) la Pozitia 93, Coloana 3 (Elemente de identificare) va avea urmatorul 

cuprins: 

         “ De la intersectia strazii A.I.Cuza pana la strada 1 Decembrie, 

           suprastructura  asfalt , 11.242 mp”. 

 

b) la Pozitia 155, Coloana 3( Elemente de identificare) va avea urmatorul 

cuprins: 

         “De la intersectia strazii Ana Ipatescu pana la strada Obor, 

           suprastructura  asfalt 2.223 mp”. 

 

            Art.2. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 

privind insusirea de catre Consiliul Local al Municipiului Husi si a inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al municipiului Husi se modifica in mod corespunzator. 

 

           Art.3. Arhitectul sef va lua masuri pentru indeplinirea procedurilor legale, prin 

intermediul Consiliului Judetean Vaslui, pentru modificarea corespunzatoare a Hotararii 

Guvernului nr.1361 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judetului 

Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor judetului Vaslui, modificata si 

completata.   

 

        Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.        

 
                                                                          HUSI, 28 decembrie 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

      Blanariu Victor                                                        Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
 


