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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.182 

privind suspendarea temporară  a obligației de plată a chiriei   datorată  

conform contractelor de inchiriere din Bazarul din  strada Stefan cel Mare  

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

             Având în vedere : 

• Referatul  Centrului Public de Desfacere Husi nr.7965 din 09.04.2020 

; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 7966 din 

09.04.2020 privind  suspendarea temporara a platii chiriei datorate 

conform contractelor de inchiriere din Bazarul din Str.Stefan Cel 

Mare ; 

• Raportul  Centrului Public de Desfacere Husi nr. 7967 din 09.04.2020   

si Raportul Compartimentului juridic nr. 7974 din 09.04.2020 ; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

;     

• Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-

sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii publice  şi comerţ ; 

           În conformitate cu prevederile art.2 din Ordonanta Militara nr.2 din 

21.03.2020 privind suspendarea temporara a activitatilor de comercializare cu 

amanuntul a produselor in spatii in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori 

economici , generate de masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus  , 

prevederile  art.2 din  Hotararea C.L.S.U. Husi nr.2  din 20.03.2020 privind 
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aprobarea măsurilor necesare prevenirii şi gestionarii infecţiilor cu  noul coronavirus 

pe teritoriul municipiului Huşi si  ale art.129 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

            În temeiul art.139 si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

                        HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1. Se aprobă suspendarea temporară  a obligației de plată a chiriei 

datorată conform contractelor de închiriere  încheiate pentru spațiile din  Bazarul din  

strada Stefan cel Mare, aparținând Centrului Public de Desfacere Huși, pe toată 

durata suspendării activității de comercializare cu amănuntul a produselor în  acest 

spațiu, generată de măsurile de prevenire a răspândirii COVID.19, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi și Centrul Public de Desfacere Huși. 
 

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   15 aprilie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Ioan Iacob                                                                    Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


