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                                                                                   Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

 

HOTARAREA NR.64 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

municipiului Huși insușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 

21 din 12.04.2001 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui; 

 

           Având în vedere  expunerea de motive privind modificarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 21 din 12.04.2001; 

            În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, modificată şi completată, ale HG nr.548/1999 privind Normele 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare, republicată, modificată şi completată, ale HG nr.1361/2001 

privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, ale art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.c) şi 

art.122 din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

            În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                    HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art.1. Se modifica Secţiunea I – Bunuri Imobile  din Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, însuşit prin Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001, după cum urmează: 

    a) La Poziţia 93: 

            -Coloana 3 (Elementele de identificare ), va avea următorul cuprins:    

                  “ De la intersecţia străzii Alexandru Ioan Cuza până la strada  
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1 Decembrie, structură bolovani de râu, S=11.242 mp, nr. cadastral 73810”, 

             -Coloana 5 (Valoare de inventar)  va avea următorul cuprins: “403570”. 

 

        b) La Poziţia 155:  

                -Coloana 2(Denumirea bunului) va avea următorul cuprins:     

                      “Fundătura Ana Ipătescu”; 

               -Coloana 3 (Elementele de identificare) va avea următorul cuprins: 

                     “De la intersecţia străzii Ana Ipătescu până la strada Obor, structură 

macadam, S= 2.223 mp”, nr. cadastral 71391 şi nr. cadastral 73765”.   

              -Coloana 5 (Valoare de inventar) va avea următorul cuprins: 

                       “95.534”. 

 

            Art.2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 21 din 

12.04.2001 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Huşi şi a 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Huşi se 

modifică în mod corespunzător. 

 

           Art.3.  Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Huși nr. 260 din 28.12.2015 privind modificarea Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși insușit prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001. 

 

        Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .        

 

                                                                                 HUSI, 14 octombrie 2016 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                Contrasemnează, 

     Nicoleta Rotariu                                          Secretarul municipiului Huși  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


