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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

HOTĂRÂREA NR. 68 

privind darea în administrarea SC Ecosalubrizare Prest SRL Huși, a 

imobilului Centrala termică nr.8 – teren și construcție, cu suprafața 

construită de 250 mp și teren în suprafață de 250 mp, aparținând 

domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului 

Huși, strada Diaconu Irimia nr.3.B, pe perioada derulării Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Huși, prin 

concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

            Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 4543  din 14.02.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.4540 din 

14.02.2022 privind darea în administrarea SC Ecosalubrizare Prest 

SRL Huși , a imobilului Centrala termică nr.8 – teren și construcție, cu 

suprafața construită de 250 mp și teren în suprafață de 250 mp, 

aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea 

municipiului Huși, strada Diaconu Irimia nr.3, pe perioada derulării 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din 

Municipiul Huși, prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr .4541 din 14.02.2022   ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 5260 din 18.02.2022; 

• Avizul  nr.68 din 22.02.2022 al Comisiei juridice si de disciplinã, 

pentru administratie publicã localã, apãrarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor si libertăților cetãtenesti ; 

• Avizul nr.43 din 22.02.2022 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al 

municipiului, realizarea lucrãrilor publice, conservarea 

monumentelor istorice si de arhitecturã ;    

• Avizul nr.59 din 22.02.2022 al Comisiei de studii, prognoze si 

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

publice si comert; 
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    În conformitate cu prevederile Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului 

nr. 58 /2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de 

salubrizare cãtre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. Husi, Hotãrârea 

Consiliului Local al Municipiului nr.25 din 27 ianuarie 2011 privind integrarea 

contractului de salubrizare existent în municipiul Husi, în proiectul «Sistem 

integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui», Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Huși nr. 327/2018 privind aprobarea actului 

aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare 

nr.9598/2011, prevederile art.867-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.108 alin.(1) , art.129 

alin.(2) lit.c), coroborat cu alin.(6) lit.a), art.297 alin.(1) lit.a), art.298-301 din 

Ordonanța de Urgență nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) si art. 196 alin(1) lit a) din 

Ordonanta de Urgentã nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

HOTÃRÃSTE : 

 

        Art.1.(1) Se aprobă  darea în  administrarea   SC Ecosalubrizare Prest SRL 

Huși , a imobilului Centrala termică  nr.8 – teren și construcție , cu suprafața 

construită de 250 mp și teren în suprafață de 250 mp, aparținând domeniului 

privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși, strada 

Diaconu Irimia nr.3.B, pe perioada derulării Contractului de  delegare a 

gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Huși, prin concesiune nr. 

9598 din 01.04.2011, în vederea amenajării unui atelier mecanic. 

          (2) Lista bunurilor date  în administrarea  SC Ecosalubrizare Prest SRL 

Huși , este prezentată în  Anexa  nr.1. 

 
               Art.2.Darea în administrare prevazută la art.1 va face obiectul  unui Contract  

de dare în administrare   încheiat între Municipiul Huși și SC Ecosalubrizare Prest 

SRL Huși, având forma  prezentată în Anexa nr.2. 

 

            Art.3. Predarea- primirea   bunurilor prevazute la art.1 alin.(2)  se va 

efectua în baza unui  proces - verbal încheiat între Municipiul Huși și SC 

Ecosalubrizare Prest  SRL  HUSI, având forma  prezentată în Anexa nr.3. 

 
            Art.4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Huşi , ing.Ioan Ciupilan, să 

semneze în numele  şi pentru Municipiul Huşi , contractul  de administrare, încheiat cu    

SC Ecosalubrizare Prest SRL Huși. 

 

 

 



           Art.5.Anexele nr.1,nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

municipiului Huşi . 
 

 

 

                                                                                      HUŞI  ,  24  februarie  2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                       Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 
 


