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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.61  

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 . 

In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publica, modificata si completata; 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 aprobă modificarea si completarea inventarului bunurilor 

mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi, dupa cum 

urmeaza: 
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a) la poziţia nr.82 in coloana 6 (Caracteristici tehnice) se modifica 

suprafata terenului de la “140.000 mp” la “58.524 mp”, iar în coloana 10 (Valoare 

inventar) se modifica de la “7.280.001 lei” la “ 3.043.248 lei” ; 

b) poziţia nr.90 se radiaza ; 

c) la poziţia nr.134 în coloana 6 (Caracteristici tehnice) se modifica 

suprafaţa terenului , S teren  , de la “235.000 mp” la “109.300 mp”, iar în coloana 

10 (Valoare inventar) se modifică de la “13.000.001  lei” la “ 6.011.500 lei” ; 

d) la poziţia nr.303  în coloana 6 (Caracteristici tehnice) se modifica  

suprafata spatiului,  S, de la “ 67,57  mp” la “ 70,04 mp” 

  e)pozitia 304 se radiaza; 

        f) la pozitia nr.307 in coloana 6(Caracteristici tehnice) se modifica 

suprafata spatiului,S,  de la “62,92 mp” la “ 114,99 mp” si se completeaza cu 

“ Sc = 132,91 mp”, iar in coloana 10(Valoare de inventar) se introduce 

“74.114.43 lei” ; 

      g) la pozitia 309 in coloana 6 ( Caracteristici  tehnice ) se modifica  si va 

avea urmatorul continut: 

           “ S= 114,71 mp 

              S1u= 72,28 mp  

              S1c= 91,94 mp 

              S2u= 42,43 mp 

              S2c= 53,59 mp” 

 h)pozitia 312 se radiaza. 

          i) la poziţia nr.329 în coloana 6 (Caracteristici tehnice) se modifică 

suprafaţa terenului de la “50.400 mp” la “29.868  mp”, iar în coloana 10 (Valoare 

inventar) se modifică de la “2.620.802  lei” la “1.553.136 lei” ; 

j) la poziţiile nr. 374, 377, 381, 382, 384, 386-390, 394-400, 402-404, 410-

412, 414, 415, 417, 418, 421-423, 425-429, 431, 434, 436-439, 445, 447, 

448, 450, 451, 460, 462, 466 şi 467 în coloana 10 (Valoare inventar) se 

introduce valoarea  “15.876 lei” ; 

k) la poziţiile nr. 371-373, 375, 376, 378, 383, 385, 392, 393, 401, 405-

409, 413, 416, 420, 424, 432, 433, 435, 440-444, 449, 453-456, 459, 461, 464, 465, 

469 şi 470 în coloana 10 (Valoare inventar) se introduce valoarea  “31.752 lei” ; 

l) la poziţiile nr. 379, 380, 419, 446, 457, 458, 463 şi 468 în coloana 10 

(Valoare inventar) se introduce valoarea  “ 47.682 lei” ; 

           m)la poziţiile nr. 370, 391, 430 şi 452 în coloana 10 (Valoare inventar) se 

introduce valoarea  “ 63.504 lei” ; 

            n)la pozitiile 474-475 si 477-508 in coloana 10( Valoare de inventar) se 

modifica de la “ 8001 lei “ la  “15600 lei “ ;             

  o)poziţia 492 se modifică şi va avea următorul conţinut: 



- în coloana 3 (Denumirea bunului): “Teren intravilan – Centru de                                  

cartier Dric.3 ” ; 

- în coloana 4 (Adresa bunului): “str. Adam Bălţatu nr.1” ; 

- în coloana 5 (Vecinătăţi): “NV – str. Dr.ing.I.Neamţu 

                                              SV – str. Adam Bălţatu 

                                              NE – str. G.E.Palade 

                                         SE – str. G-ral Dr.av.V.Anastasiu” ; 

- în coloana 6 (Caracteristici tehnice): “St=20.700 mp” ; 

- în coloana 10 (Valoare inventar): “1.138.500 lei” . 

 

 Art.2. – Se renumerotează poziţiile din inventarul bunurilor mentionate la 

art.1 ce aparţin domeniului privat al municipiului Huşi, ca urmare a modificărilor 

intervenite, rezultând poziţiile de la nr.1 la nr.517. 

 

 Art.3. – După poziţia nr.517 se introduc 30  noi poziţii, respectiv 518-

547, reprezentând bunurile din sectorul energie termica ce au fost trecute din 

domeniul public in  domeniul privat al municipiului Husi , prin Hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 45 din 27.02.2014. 

 

 Art.4. – După poziţia nr.547 se introduce 743 noi pozitii, respectiv 548-

1290 , reprezentad loturile de teren atribuite pentru construirea de locuinte 

proprietate   personala in cartierele Dric 1, Dric 2, Dric 3, identificate in anexa nr.1 

la prezenta hotarare. 

 

 Art.5. – După poziţia nr.1290  se introduce o noua pozitie, respectiv 1291, 

reprezentand teren intravilan, cu urmatorul continut: 

- în coloana 3 (Denumirea bunului): “teren intravilan” ; 

- în coloana 4 (Adresa bunului): “str. Ieremia Movila nr.34.A” ; 

- în coloana 5 (Vecinatati): “NV – lot nr.97 

                                             SV –  lot nr.73 

                                             NE – str. Ieremia Movila  

                                             SE – lot 96.A” ; 

- în coloana 6 (Caracteristici tehnice): “St= 80 mp” ; 

- în coloana 10 (Valoare inventar): “ 4.160 lei” . 

 

              Art.6. – Dupa poziţia nr.1291  se introduce o noua pozitie  respectiv 1292, 

reprezentand teren intravilan, cu urmatoarul continut: 

- în coloana 3 (Denumirea bunului): “teren intravilan” ; 

- în coloana 4 (Adresa bunului): “str. Ion alexandru Anghelus nr. 

12.A” ; 



- în coloana 5 (Vecinatati): “NV – domeniu public 

                                             SV –  bloc IAS.4 

                                             NE – bloc IAS.3  

                                             SE – domeniu public” ; 

- în coloana 6 (Caracteristici tehnice): “St=  201,46 mp” ; 

- în coloana 10 (Valoare inventar): “  45.328,50 lei” . 

 

             Art.7. – Dupa pozitia nr.1292 se introduc 259  noi pozitii, respectiv 1293-

1551, reprezentand bunuri din Sectorul energie  termica, identificata in anexa nr.2 

la prezenta hotarare. 

 

Art.8. – Inventarul bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat 

al municipiului Husi, sectiunea bunuri  imobile , modificat si completat conform 

art.1-7  este prezentat in Anexa nr.3  la prezenta hotarare. 

 

Art.9. – Anexele nr.1 – nr.3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.10. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .                                            

 

                                                                                                                       HUSI , 27 martie 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                           Contrasemneaza, 

          Liviu Iacob                                                     Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 
                            

 


