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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTARAREA NR.261 
privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului 

privat al municipiului Husi 

 

               Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind completarea inventarului bunurilor mobile si 

imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi. 

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

proprietate publica, modificata si completata si ale art.36 alin.(2) litera c) din 

Legea nr.215/2001 privind 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: 
 

Art.1. Se aproba completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce 

apartin domeniului privat al municipiului Husi, prin introducerea dupa pozitia 

nr.1956, a unui numar de 2 noi pozitii, respectiv nr.1957 si nr.1958, identificate in 

Anexa nr.1 la prezenta hotarare. 
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          Art.2. Inventarul bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al 

municipiului Husi, sectiunea bunuri imobile, completat conform art.1 este 

prezentat in Anexa nr.2 la prezenta hotarare. 

 

          Art.3. Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

          Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Husi.                                            

 
                                                                          HUSI, 28 decembrie 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

      Blanariu Victor                                                        Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 

 
 


