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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.43 

privind aprobarea finantarii 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 

 

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

   Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea finantarii 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; 

 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 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.9 alin(34
1
) - alin(34

12
) din Legea 

cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, 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, ale art.34 alin.(2) din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare si ale art. 36 alin. (2) lit. b) Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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  In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

           Art.1(1) Se aproba finantarea pentru anul 2016 a 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, in suma de 56.940 lei, inclusiv TVA.  

           ( 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.   

 

 

                                                                          HUSI, 07 septembrie 2016 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                Contrasemneaza, 

     Cristinel Popa                                               Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 


