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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  18   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 186  

privind  preluarea  a două  autogunoiere   de la SC ECOSALUBRIZARE 

PREST S.R.L.  HUȘI  

 

 

           Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

            Având în vedere : 

• Referatul  SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi nr.658 din 20.02.2020      

, înregistrat la Primãria Municipiului Husi la nr. 5556 din 04.03.2020;                                               

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Husi  nr.5557 din 

04.03.2020   privind  preluarea  a două  autogunoiere   de la SC 

ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.  HUȘI ;                                    

• Raportul SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi nr.846 din 04.03.2020 si 

Raportul Compartimentului juridic nr. 5568 din 04.03.2020 ; 

• Raportul Direcției Urbanism nr. 5570 din 04.03.2020; 

• Avizul  Comisiei  juridice  si de disciplinã, pentru administraþie 

publicã  localã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor si 

libertãþilor cetãtenesti ; 

• Avizul  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea 

lucrãrilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitecturã 

;    

• Avizul Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale, buget, 

finante, privatizare, servicii publice si comert ; 

    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 ,      Hotãrârea 

Consiliului Local al Municipiului nr.25 din27 ianuarie 2011 privind integrarea 

contractului de salubrizare existent în municipiul Husi , în proiectul « Sistem 
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integrat de management al deseurilor solide  în judetul Vaslui » ;HCL nr. 327/2018 

privind aprobarea actului aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 

salubrizare nr.9598/2011 Adresa nr 478 din 17.02.2020 din partea  noului operator  

S.C. URBANA S.A. inregistrata la Primaria Municipiului Husi cu nr. 4074 din  

17,02,2020 ,  Legii nr. 51/2001 privind serviciile comunitare de utilitãþi publice cu 

modificãrile si completãrile ulterioare ,Legii nr 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localitãtilor ; Ordinul de incepere nr 25 din 23.01.2020 pentru prestarea serviciilor 

de salubrizare  

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

a) din Ordonanta de Urgentã nr.57 /2019 privind Codul Administrativ ; 

 

HOTÃRÃSTE : 

 

        Art.1. Se aprobã  preluarea de cãtre Municipiul Husi a  bunurilor  mobile  două 

autogunoiere de la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , identificate  

conform Anexei   la prezenta hotarare . 

 

         Art.2.  Predarea  - primirea bunurilor prevazute la art.1 se va efectua în baza 

unui  proces verbal încheiat între reprezentantii S..C ECOSALUBRIZARE PREST 

SRL  Huși  si Municipiul Huși. 

 

        Art.3.Celelalte prevederi  ale  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

de salubrizare din municipiul Husi prin concesiune nr 9598 din 01.04.2011 , rãmân 

neschimbate . 

 

       Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã primarul 

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

 

                                                                                   HUŞI  ,   15 aprilie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Ioan Iacob                                                                    Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


