
                          ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  
                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.39 
privind modificarea si 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 modificarea si completarea inventarului 

bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului 

Husi; 
 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; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

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 modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile 

si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi,dupa cum urmeaza: 
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a)La pozitia nr.1959 , teren intravilan str.Stefan cel Mare nr.140: 

        -coloana 6(Caracteristici tehnice) se modifica si va avea urmatorul 

continut: “St=134,79 mp“; 

        -coloana 9(numar cadastral provizoriu) se completeaza si va avea 

urmatorul continut: “1454/2003”. 

 

         Art.2. Dupa pozitia 1965 se introduc 17 noi pozitii , respectiv nr.1966-1982 

reprezentand terenuri intravilan, identificate in Anexa nr.1 la prezenta hotarare. 

 

         Art.3. Inventarul bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al 

municipiului Husi, sectiunea bunuri imobile , modificat si completat conform art.1 

si art.2, este prezentat in Anexa nr.2 la prezenta hotarare. 

 

         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. 

 

                                                                          HUSI, 07 septembrie 2016 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                Contrasemneaza, 

     Cristinel Popa                                               Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 


