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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18 consilieri 

 

 

HOTĂRÂREA NR.393  

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Huși a Statiei de Radioficare, in vederea scoaterii din 

funcțiune, casării și valorificării acesteia 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

            Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism- Compartimentul Administrarea 

Domeniului Public si Privat nr.36017 din 08.11.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.36013 din 

08.11.2022  privind aprobarea trecerii din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Huși a Statiei de Radioficare, in 

vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia; 

•  Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism nr.36019 din 

08.11.2022;   

•  Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr.37367 din 

18.11.2022 ; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 37398 din 

18.11.2022 ; 

• Avizul nr.402 din 22.11.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.282 din 22.11.2022 al Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;    

• Avizul nr.258 din 22.11.2022 al Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice 

şi comerţ ; 

            În conformitate cu: 

                - prevederile  Ordonantei Guvernului  nr.81/2003 privind reevaluarea 

si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice , aprobata 

prin Legea nr.493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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             -prevederile Ordonantei Guvernului nr.112/2000 privind reglementarea 

procesului de scoatere din functiune , casare si valorificare a activelor corporale 

care alcatuiesc domeniul public al statului si unitatilor administrative- teritoriale 

aprobata prin Legea nr.246/2001; 

             -prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii , republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

            -prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 

in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor  art.361 alin.(2), (3), 

(4) din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ,  cu 

modificările și completările ulterioare ; 

            În temeiul  art.129 alin.(1) și  alin.(2) lit.c), art.139  alin.(3) lit.g)  și art.196 

alin.(1) lit.a)   din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                  H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1. Se aprobă  trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Huși a Statiei de Radioficare, in vederea scoaterii din functiune, 

casarii si valorificarii, cu elementele de identificare prevazute in Anexa care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .  
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