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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 14 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.226  
privind validarea acordului de acces temporar în incinta bunului imobil (magazie) situată 
la adresa strada G-ral Teleman nr.15, bl.19, sc.H, parter, aflată în proprietatea SC OLIMP 
SA, de către municipiul Huşi, în vederea reabilitării peretului comun cu Cinematograful 
Dacia din municipiul Huşi 
 
 

             Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui; 

Având în vedere:   

• Referatul Direcţiei Urbanism nr. 18998 din 16.06.2022  

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Huşi nr.18995 din 16.06.2022 
_ privind validarea acordului de acces temporar în cincinta bunului imobil 
(magazie) situată la adresa strada G-ral Teleman nr.15, bl.19, sc.H, parter, aflată 
în proprietatea SC OLIMP SA, de către municipiul Huşi, în vederea reabilitării 
peretului comun cu Cinematograful Dacia din municipiul Huşi; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 19000 din 16.06.2022  

• Raportul Compartimentului juridic nr. 19002 din 16.06.2022; 

• Avizul nr. 229 din 17.06.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.157 din 17.06.2022 al 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.617 – 619 din Legea nr.287 din 2009 privind Codul 

Civil, republicata şi actualizata, ale art.129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul art. 139 alin.(1) şi alin. (3) lit.e) şi art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

             Art.1. Se validează acordul de acces temporar în incinta bunului imobil (magazie) situată 
la adresa strada G-ral Teleman nr.15, bl.19, sc.H, parter, cu număr cadastral 78/8;0;1;2, aflată în 
proprietatea SC OLIMP SA de către municipiul Huşi, în vederea reabilitării peretului comun cu 
Cinematograful Dacia din municipiul Huşi. 
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             Art.2. Predarea bunului imobil (magazie) situată la adresa strada G-ral Teleman nr.15, 
bl.19, sc.H, parter , se va face pe bază de proces-verbal, pe o perioadă de maxim 6 luni de la data 
semnării acestuia, cu respectarea condiţiilor din Acordul SC OLIMP SA nr.38 din 16.06.2022, 
înregistrat la Primăria Municipiului Huşi nr. 18947 din 16.06.2022, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

          Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Huşi. 

 
                                                                                              HUŞI, 17 iunie 2022     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează pentru legalitate, 

          Luiza Patrașcu                                                                   Secretar general,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


