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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17  consilieri 

HOTĂRÂREA NR.377  

privind solicitarea finantarii din partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizarii 

lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale 

din cadrul UAT Municipiul Husi 

 

            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

   Având în vedere : 

• Referatul  Direcției Administratie Publică Locală nr.35920 din 

08.11.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.36121 

din 09.11.2022, privind solicitarea finantarii din partea O.C.P.I. 

Vaslui, in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare 

sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT 

Municipiul Husi; 

• Raportul de specialitate al  Direcției Administratie Publică Locală 

nr.36315 din 10.11.2022; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic 

nr.36887/15.11.2022; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr.36944 din 

16.11.2022 ; 

• Avizul nr.386 din 22.11.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.244 din 22.11.2022 al  Comisiei  de studii, prognoze 

şi programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, 

servicii publice  şi comerţ ; 

• Avizul  nr.95  din 22.11.2022 al  Comisiei  pentru agricultură, 

cadastru, fond funciar, protecția mediului înconjurător ; 

  In conformitate cu prevederile art.9 alin(341)-alin(3412) din Legea 

cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, ale Ordinului directorului general al ANCPI nr.819/2016 

privind Procedura si modalitatile de alocare a sumelor, precum si raportarea de 

catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare 

sistematica initiate de unitatile administrative-teritoriale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; ale art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
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publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  si   ale  art. 129  alin. 

(2) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019  privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

         În temeiul  art.139 alin.(3)  și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  

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

ulterioare;   

HOTARASTE: 

 

        Art.1 (1). Se aproba  solicitarea finantarii din partea O.C.P.I. Vaslui,  pe anii 

2022-2024, in suma de 320.000 lei,  in vederea realizarii  lucrarilor de inregistrare 

sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul  Husi, 

in scopul inregistrarii  gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si 

carte funciara. 

            (2)  Modelul Solicitarii  de finantare este prevazut in Anexa  nr.1. 

            (3) Alocarea finantarii se face de  la o pozitie distincta  de transferuri din 

bugetul  de venituri proprii al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara,  prin bugetul O.C.P.I. Vaslui . 

 Art.2. Se aproba modelul Contractului pentru finantarea in cadrul 

Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare 

sistematica initiate de UAT Municipiul Husi pentru sectoarele cadastrale, 

conform Anexei nr.2 . 

           Art.3. Se imputerniceste primarul municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan, 

sa semneze in numele si pentru Municipiul Husi,  Solicitarea de finantare si 

Contractul de finantare. 

            Art.4.  Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi.   
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