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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 69  

privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public / privat al 

municipiului Huși, în vederea desfașurării de activități sezoniere și ocazionale 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

   Având în vedere : 

• Referatul  Direcției Urbanism nr. 4511 din 14.02.2022   ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 4512 din 

14.02.2022  privind  aprobarea  Regulamentului privind ocuparea 

domeniului public / privat al  municipiului  Huși, în vederea 

desfașurării de activități sezoniere și ocazionale ; 

• Raportul Direcției Urbanism nr. 4514 din 14.02.2022 ;   

• Raportul Compartimentului juridic nr. 4564 din 14.02.2022 ;   

• Avizul nr.69  din 22.02.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.44 din 22.02.2022 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.60 din 22.02.2022 al  Comisiei  de studii, prognoze şi 

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

publice  şi comerţ; 

         În conformitate cu prevederile Legii  nr.650/2002 pentru aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si 

serviciilor de piata , Legii  nr.10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local , Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , Legii  60/1991 

privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata,Legii  

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare , ale  
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Ordonantei  nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , cu modificarile 

si completarile ulterioare , Legii  nr.126/1995 privind regimul materiilor 

explozive, republicata si actualizata , Legii nr. 287/2009  privind Codul Civil, cu 

modificările și completările ulterioare, şi prevederile   art. 129 alin.(4) lit.c) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1 . Se aprobă Regulamentul  privind ocuparea domeniului public / privat al  

municipiului  Huși, în vederea desfașurării de activități sezoniere și ocazionale,  având 

conținutul prezentat în Anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. 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 

 

 
 


