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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                               cu votul a  16  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 176 
privind aprobarea construirii unei gropi de neutralizare a animalelor moarte 

accidental de pe domeniul public din municipiul Huși, pe un teren în suprafață 

de 600 mp situat în zona Dric III  

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

            Având în vedere : 

• Referatul SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi nr.1593 din 19.05.2021, 

înregistrat la Primãria Municipiului Huși la nr. 11829 din 19.05.2021;  

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Husi nr. 12028 din 

21.05.2021 privind aprobarea construirii unei gropi de neutralizare a 

animalelor moarte accidental de pe domeniul public din municipiul 

Huși , pe un teren în suprafață de 600 mp situat în zona Dric III ; 

• Raportul SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi nr.1609 din 20.05.2021 si 

Raportul Compartimentului juridic nr. 11968 din 20.05.2021 ; 

• Avizul nr. 88 din 25.05.2021 a Comisiei juridice si de disciplinã, pentru 

administraþie publicã localã, apãrarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertãtilor cetãtenesti ; 

• Avizul nr.65 din 25.05.2021 a Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, 

realizarea lucrãrilor publice, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitecturã ;    

• Avizul nr.57 din 25.05.2021 a Comisiei de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert ; 

• Avizul nr.43 din 25.05.2021 a Comisiei pentru învăţământ, culte,cultură 

, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie; 

    În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.a) din 

Ordonanþa de Urgentã nr.57/2019, Hotãrârea 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 ;Actul additional nr 6663 din 

18.03.2020, Hotararii Consiliului Local al Municipiului nr 291 din 28 noiembrie 2017 

privind aprobarea depozitarii tipurilor de deseuri din constructii colectate din 

municipiul Husi, zona DRIC III pe un teren in suprafata de 12585 mp ,Ordonanta nr 

24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de 
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origine animala; Ordonanta nr 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii 

de neutralizare a deseurilor de origine animala ; 

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

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

completările ulterioare; 

 

HOTÃRÃȘTE : 

 

       Art.1(1).Se aprobã  construirea unei gropi de neutralizare a animalelor moarte 

accidental de  pe domeniul public din municipiul Huși , pe un teren în suprafață de 

600 mp situat în zona Dric III . 

           (2)Datele de identificare ale suprafeței menționate la alin.(1) sunt prezentate 

in Planul de amplasament , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã primarul 

municipiului Husi si S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.  HUSI.  
 

 

                                                                                           HUŞI  ,  27 mai  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                                          Secretar general ,  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


