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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                cu votul a  17  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 227  
privind preluarea contractului de închiriere nr.63 din 03.01.2017 pentru terenul 

situat în municipiul Huși, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3,sc.B,ap.2, cu destinația 

de acces din exterior 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

   Având în vedere : 

• Referatul  Direcției Urbanism nr. 15719 din 07.07.2021  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.  15720 din 

07.07.2021  privind preluarea contractului de închiriere nr.63 din 

03.01.2017 pentru terenul   situat   în municipiul Huși, strada 1 

Decembrie nr.25, bl.3,sc.B,ap.2, cu destinația de acces din exterior; 

• Raportul Directiei Urbanism  nr. 15721 din 07.07.2021 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 15722  din 07.07.2021; 

• Avizul  nr. 140 din 27.07.2021 a Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.93 din 27.07.2021  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ;       

• Avizul nr. 95 din 27.07.2021 a Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii publice  

şi comerţ ; 

  În conformitate cu prevederile  art.555 – 566 și art.1777-1823 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul Civil , republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art.129 alin.(2) lit.c) , alin.(6) lit.b) și alin.(14) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

             În temeiul  art.139 alin.(3) lit.g)  și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1.Se aproba preluarea , incepand cu data de 01.08.2021 ,  a Contractului de 

inchiriere nr.63 din 03.01.2017 , încheiat cu doamna Cornea Mariana, avand ca obiect 

terenul ocupat de construcția cu destinația de balcon cu acces din exterior, situat în 

municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3,sc.B,ap.2, in suprafata de 2,91 mp, de 

catre domnul  Bicher Maricel , intrucat acesta a  dobandit prin cumparare  

apartamentul  de la actualul chirias al terenului. 

         Art.2. Transferul prevăzut la art.1 va face obiectul unui contract de închiriere 

încheiat între Municipiul Huși și domnul Bicher Maricel, pentru perioada de timp 

rămasă până la încetarea contractului inițial. 

          Art.3.Se împuternicește primarul municipiului Huși să semneze contractul de 

închiriere  in numele si pentru Municipiul Huși. 

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

municipiului Huși .    

 
 

                                                                                    HUŞI  ,  29 iulie   2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                              Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


