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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 257  
privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta imobilului Clădire a 

Consiliului Local al municipiului Huși, strada 1 Decembrie nr.9, etaj 2, camera 

nr.31, proprietatea municipiului Huși, către Clubul Sportiv Municipal Hușana 

Huși, pe o perioadă de 5 ani  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr. 20604 din 29.06.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 20603 din 

29.06.2022  privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta 

imobilului Clădire a Consiliului Local al municipiului Huși, strada 1 

Decembrie nr.9, etaj 2, camera nr.31, proprietatea municipiului Huși, 

către Clubul Sportiv Municipal Hușana Huși, pe o perioadă de 5 ani – 

inițiator primarul municipiului Huși; 

• Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.225   din 17.06.2022 
privind inființarea „Clubului Sportiv Municipal Hușana” Huși, 

instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Huși; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.20605 din 29.06.2022  ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr.  20541 din 29.06.2022; 

•  Avizul nr.260 din 30.06.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.183 din 30.06.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;     

• Avizul nr.154 din 30.06.2022 al  Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice  şi comerţ; 
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• Avizul  nr.137 din 30.06.2022 al Comisiei pentru invațământ, culte, 

cultură , tineret, turism, sanatate, munca,protectie sociala, protectia 

copilului, familie; 
           În conformitate cu prevederile  art.108  lit.d) ,  art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu 

art.129 alin.(6) lit.a) , art.297  , art.349-353  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 

privind Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            În temeiul art.139  alin.(3) lit.g)   şi art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

                   HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1.(1) Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului din incinta imobilului 

Clădire a Consiliului Local al municipiului Huși, strada 1 Decembrie nr.9, etaj 2, camera 

nr.31, în suprafață de 18,06 mp, proprietatea municipiului Huși, către Clubul Sportiv 

Municipal Hușana Huși, pe o perioadă de 5 ani , cu destinația de sediu social al clubului 

mai sus menționat. 

           (2)  Datele de identificare  ale   imobilului  menționat la alin.(1) sunt prezentate 

în Anexa nr.1 . 

            (3) În Anexa nr.3 este prezentat  Releveul  imobilului din  str.1 Decembrie nr.9, 

et.2,camera nr.31. 

          Art.2. Se aprobă  modelul contractului de comodat /  folosință gratuită ,  

care are conținutul prezentat în Anexa nr.2 .  

           Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Huși, ing.Ioan Ciupilan, 

să semneze în numele și pentru Municipiul Huși, contractul de comodat /  

folosință gratuită. 

            Art.4.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Vaslui , în 

condițiile și în termenele  prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art.5.Anexele nr.1 – nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.6.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi și  “Clubul Sportiv Municipal Hușana”  Huși. 
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PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza Patrașcu                                                                      Secretar general ,  
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