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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 153 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.20 

din 28.01.2021 privind darea în folosinţă gratuită a spațiilor din imobilul 

Corp 2, a Şcolii Gimnaziale “Anastasie Panu” situat în str.Corni nr.79, 

proprietatea municipiului Huşi, aparţinând domeniului public al 

municipiului Huşi, către Fundația Star of Hope România, pe o perioadă de 

5 ani, pentru furnizarea de servicii sociale 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul Direcţiei Urbanism nr.  10589 din 07.05.2021  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 10590 

din 07.05.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.20 din 28.01.2021 privind darea în folosinţă 

gratuită a spațiilor din imobilul Corp 2, a Şcolii Gimnaziale 

“Anastasie Panu” situat în str.Corni nr.79, proprietatea 

municipiului Huşi, aparţinând domeniului public al municipiului 

Huşi, către Fundația Star of Hope România, pe o perioadă de 5 ani, 

pentru furnizarea de servicii sociale; 

•  Raportul Direcţiei Urbanism nr. 10591 din 07.05.2021 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 11188 din 13.05.2021; 

•  Avizul nr. 65 din 25.05.2021 a Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.42 din 25.05.2021 a Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 

al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură;   

• Avizul nr. 31 din 25.05.2021 Comisiei pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 

protecţia copilului, familie; 
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           În conformitate cu prevederile art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 

privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată, art.108 lit.d), 

art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu 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.(1) și alin.(3) lit.g) si 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 modifică art.1 alin.(1) a Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.20 din 28.01.2021 privind darea în folosinţă gratuită a 

spațiilor din imobilul Corp 2, a Şcolii Gimnaziale “Anastasie Panu” situat în 

str.Corni nr.79, proprietatea municipiului Huşi, aparţinând domeniului public  al 

municipiului Huşi, către Fundația Star of  Hope România, pe o perioadă de 5 

ani, pentru furnizarea de servicii sociale și va avea următorul conținut: 

          "Se aprobă darea în folosință gratuită către Fundația Star of Hope 

România, pe o perioadă de 5 ani, a spațiilor din imobilul Corpul 2 al Scolii 

Gimnaziale “Anastasie Panu”, situat în strada Corni nr.79, avand suprafața utilă 

de 301,61 mp, suprafața construită de 381 mp, suprafața teren de 381 mp, 

folosința exclusivă si spațiul folosinţă comună cu Asociatia Centrul Diecezan 

Caritas Iași, avand suprafața utilăde 18,8mp, suprafața construită de 24mp, 

suprafata teren de 24mp.” 

           Art.2.Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huși nr.20 din 28.01.2021 rămân neschimbate. 

           Art.3. Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 ale Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.20 din 28.01.2021 se modifică și vor avea conținutul 

anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .       
 

 

                                                                                           HUŞI ,  27 mai  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                                          Secretar general ,  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 


