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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.94 

privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al 

municipiului Husi – sectiunea I - Bunuri imobile  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniului public al municipiului Husi – sectiunea I - Bunuri 

imobile; 

 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 Legii nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 548/1999 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor si ale 

art.36 alin.(2) lit.c), art.120 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor  art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, republicata, 

cu modificarile şi completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 
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Art.1.(1) Se aproba modificarea a 31 pozitii din sectiunea „Bunuri imobile” 

a inventarului domeniului public al municipiului Husi, prin modificarea 

suprafetelor strazilor, dupa cum urmeaza: 

1. la poziția 5, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 6019 mp la 10131,6 mp; 

2. la pozitia 12, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 2600 mp la 3003,115 mp; 

3. la pozitia 17, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1550 mp la 2088,20 mp; 

4. la pozitia 23, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 4420 mp la 6639,93 mp; 

5. la pozitia 36, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 2608 mp la 3664,38 mp; 

6. la pozitia 43, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1088 mp la 1403 mp; 

7. la pozitia 48, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 590 mp la 591,37 mp; 

8. la pozitia 52, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 502 mp la 560 mp;  

9. la pozitia 56, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la1500 mp la 2052 mp;  

10. la pozitia57, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 2845 mp la 2851 mp;  

11. la pozitia 58, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 2087 mp la 6170,4 mp;  

12. la pozitia 60, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 991 mp la 1047,559 mp;  

13. la pozitia 65, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 2370 mp la 2488,47 mp;  

14. la pozitia 69, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1947 mp la 3253 mp;  

15. la pozitia 73, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1778 mp la 1945 mp;  

16. la pozitia76, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 2209 mp la 2819 mp;  

17. la pozitia 77, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1405 mp la 1420 mp;  

18. la pozitia 79, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 997 mp la 1073 mp;  



19. la pozitia 81, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1465 mp la 1559 mp;  

20. la pozitia 84, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1750 mp la 1872 mp;  

21. la pozitia 93, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 4939,64 mp la 8932 mp;  

22. la pozitia 95, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 528 mp la 572 mp; 

23. la pozitia 97, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1266 mp la 1270 mp;  

24. la pozitia 132, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 2783 mp la 2973 mp;  

25. la pozitia 141, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 782 mp la 846,913 mp;  

26. la pozitia 155, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1169,32 mp la 2310,34 mp;  

27. la pozitia 181, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 5282 mp la 5452 mp;  

28. la pozitia 186, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 499,8 mp la 785 mp;  

29. la pozitia 362, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 4326 mp la 4529 mp;  

30. la pozitia 365, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 800 mp la 1582 mp; 

31. la pozitia 378, in coloana 4 (Elementele de identificare) se va modifica 

suprafața străzii de la 1764 mp la 2757 mp.  

 

(2) Modificarea prevazuta la alin.(1) va avea continutul prevazut in Anexa 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2. Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea 

domeniului public si privat, cadastru urban din cadrul Primariei Municipiului Husi 

va lua masuri pentru indeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului 

Judetean Vaslui, pentru modificarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului 

nr.1.361 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judetului 

Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, 

modificata si completata. 

 



           Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 

                                                                               HUSI, 27 mai 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza, 

     Dogaru Ciprian Catalin                                  Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 
 


