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                                                                         Hotararea a fost adoptata cu 

                             votul a 16 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.57      
privind reactualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Husi 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere expunerea de motive privind reactualizarea Comisiei 

speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 

al municipiului Husi; 

 In conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pct.II alin.(2) lit.b) si pct.III din Anexa nr.1 la HG nr. 548/1999 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

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

 In temeiul art.36 alin.(2) litera ”c” si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

HOTARASTE: 

 

 Art.1. – Se reactualizeaza Comisia speciala pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Husi, dupa cum urmeaza: 

 

     Presedinte : ing.Ioan Ciupilan  – primarul municipiului Husi; 

 

          Secretar : jr. Monica Dumitrascu    – secretarul municipiului Husi; 

 

     Membrii :ing. Beschieriu Cristian –  arhitect sef; 

               ec. Trofin Safta – director executiv Directia Economica; 

             ec. Botez Maria – director executiv Directia Administratie 

      Publica Locala ; 



                  jr. Otelea Simona-consilier juridic –   

                                                  Compartimentul  juridic ;  

 

 Art.2. – Pentru  indeplinirea atributiilor cu care este investita prin lege,  

Comisia speciala va fi sprijinita de o Comisie  tehnica de specialitate in urmatoarea 

componenta : 

 

- ing.Dumascu Emanoel  - sef Birou Tehnic; 

- ing. Nechifor Florin – consilier  compartiment investitii ; 

- sing.Ciobanu Mitica – referent de specialitate compartiment urbanism, 

amenajarea teritoriului, cadastru urban; 

- Croitoru Grigore – referent compartiment agricol si cadastru; 

- ec.Danila Elena – consilier compartiment buget contabilitate; 

- ing.Alexa Teodorina – consilier compartiment investitii . 

 

             Art.3. – Prezenta hotarare abroga  Hotararea Consiliului Local al 

municipiului Husi nr. 264 din 28.10.2010; 

 

Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi . 

 

 

                                                                        HUSI, 29 martie 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

       Aurel  Caciula                                           Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


