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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 18 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.32 

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; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata; 

 In temeiul art.36 alin.(2) litera ”c” si art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. – Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile 

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

a)Se scoate din inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin 

domeniului privat al municipiului Husi - pozitia nr.119
1
, teren situat  in strada 

Alexandru Ghitescu nr.1.B, in suprafata de 5455 mp; 

 

b) dupa pozitia nr.410 se introduc 19 noi pozitii, respectiv de la 411 la 429, 

astfel: 

     - de la 411 pana la 426 inclusiv, 16 garsoniere situate in municipiul Husi, 

strada 1 Decembrie nr.47, bloc Recon; 

     -  427 = teren situat in strada 14 Iulie nr.6.A, suprafata de 77 mp; 

    -  428 = teren situat in strada Sf.Gheorghe nr.3B, in suprafata de 35 mp; 



    - 429 = teren situat in str.M.Kogalniceanu, langa bl.11, in suprafata de 14 

mp. 

            

          Art.2. – Lista bunurilor imobile cu care se completeaza domeniul privat al 

municipiului Husi, sectiunea bunuri imobile, este prezentata in anexa nr.1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare;  

 

 Art.3. – Inventarul bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat 

al municipiului Husi, sectiunea bunuri immobile, actualizat, este prezentat in anexa 

nr.2 la prezenta hotarare; 

 

 Art.4. - Anexele nr.1,2, fac parte integranta din prezenta hotarare; 

 

Art.5. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi.  

                                                     

                                                                             HUSI, 26 ianuarie 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

        Popa Cristinel                                         Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 


