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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

 

    HOTARAREA NR.83 

privind îndreptarea erorilor materiale survenite în conţinutul Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Huşi nr.46 din 27 februarie 2014 privind completarea 

inventarului bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului privat al 

municipiului Huşi 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

Având în vedere expunerea de motive privind îndreptarea erorilor materiale 

survenite în conţinutul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.46 din 27 

februarie 2014 privind completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile ce 

aparţin domeniului privat al municipiului Huşi; 

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

proprietate publica, modificată şi completată, art.36 alin.(2) lit.c) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1. – Se aprobă îndreptarea erorilor materiale survenite în conţinutul 

Anexei nr.1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.46 din 27 

februarie 2014 privind completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile ce 

aparţin domeniului privat al municipiului Huşi, după cum urmează: 

a) La poziţia nr.5, în coloana 4 (Adresa bunului) în loc de “Punct Galbena 1 

T.41 P.3807 - Păşune” se va citi corect “Punct Galbena 1 T.41 P.3803, 

P.3806, P.3807, P.3788 - Păşune”; 
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b) La poziţia nr.6, în coloana 4 (Adresa bunului) în loc de “Punct Galbena 2 

T.41 P.3822 - Păşune” se va citi corect “Punct Galbena 2 T.41 P.3807, 

P.3822 - Păşune”; 

c) La poziţia nr.7, în coloana 4 (Adresa bunului) în loc de “Punct Galbena 3 

T.41 P.3803 - Păşune” se va citi corect “Punct Galbena 3 T.42 P.3822, 

P.3833, P.3835 - Păşune”; 

d) La poziţia nr.8, în coloana 4 (Adresa bunului) în loc de “Punct Obor-

Recea T.57 P.4642 - Păşune” se va citi corect “Punct Obor-Recea T.57 

P.4642, P.4642/1 - Păşune”; 

e) La poziţia nr.10, în coloana 4 (Adresa bunului) în loc de “Punct Valea lui 

Ivan T.54 P.4537 - Păşune” se va citi corect “Punct Valea lui Ivan T.54 

P.4537, P.4539, P.4546 - Păşune”; 

f) La poziţia nr.11, în coloana 4 (Adresa bunului) în loc de “Punct Recea 2 

T.52 P.4308 - Păşune” se va citi corect “Punct Recea 2 T.50 P.4308, 

P.4325, P.4326, P.4433 - Păşune”. 

 

Art.2. – Ca urmare a modificărilor intervenite conform art.1, se aprobă 

modificarea, în mod corespunzător, a poziţiilor nr.516, 517, 519 şi 520 din Anexa 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.46 din 27 februarie 2014 

privind completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului 

privat al municipiului Huşi. 

 

Art.3. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr.46 din 27 februarie 2014 rămân neschimbate . 

 

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

municipiului Huşi. 
 

 

                                                                               HUSI, 14 mai 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza, 

    Dogaru Ciprian Catalin                                        Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 


