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                                                                                                                                         Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                                    cu votul a  19  consilieri 

 

       

    HOTĂRÂREA NR. 222 

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr.16992 din 

17.06.2015, pentru terenul in suprafata de 14 mp, situat in Piata Victoriei nr.11, 

langa Hala Agroalimentara – cladirea veche, cu destinatia comercializare 

legume-fructe, beneficiar SC “Prodan Com” SRL HUSI  

 

       Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui . 

 

       Având în vedere : 

• Referatul  Centrului Public de Desfacere Husi nr. 10223 din 20.05.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.10224 din 

20.05.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere  

nr.16992 din 17.06.2015 , pentru terenul in suprafata de 14 mp , situat in 

Piata Victoriei nr.11, langa Hala Agroalimentara – cladirea veche, cu 

destinatia comercializare legume-fructe , beneficiar SC “Prodan Com”  

SRL HUSI ; 

• Raportul Centrului Public de Desfacere Husi nr. 10225 din 20.05.2020 şi 

Raportul Compartimentului juridic nr. 10234 din 20.05.2020 ; 

• 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; 

         În conformitate cu prevederile  art.1809, art.1810, art.1167 , art.1171 si 

art.1179 din Codul Civil, prevederile art.108, art.287 lit.b) si art.297 din Ordonanţa 

de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ şi cu prevederile  art.129 

alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 

privind Codul  administrativ;  
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            În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) , art.154 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a)  din 

Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

                  HOTĂRĂŞTE : 

 

         Art.1.Se  aprobă   modificarea  contractului de inchiriere  nr.16992 din 

17.06.2015 , pentru terenul in suprafata de 14 mp , situat in Piata Victoriei nr.11, 

langa Hala Agroalimentara – cladirea veche,  încheiat cu  SC “Prodan Com”  SRL 

HUSI , prin prelungirea duratei cu  o perioadă de  5 ani  , de la data de 10.06.2020 

până la data de  09.06.2025. 

 

         Art.2.Modificarea prevăzută  la art.1 va face obiectul unui act adiţional la 

contractul  de  inchiriere  nr. 16992 din 17.06.2015. 

 

         Art.3.Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze actul adiţional  

în numele şi pentru Municipiul Huşi . 

 

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

municipiului Huşi . 
 

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   28  mai  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

             Cristinel Popa                                                    Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 

 


