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                                                                                                                  Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  19   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.267      
privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.15011 din 16.06.2010, 

chirias C.M.I. Dr.Liteanu Clementina Gratiela, pentru terenul in suprafata de 

5,55 mp, situat in Husi, Bd.1 Mai bl.N.2,sc.B,parter, ap.17, pentru extindere și 

acces la apartament 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

            Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 12374 din 19.06.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 12375 din 

19.06.2020  privind   prelungirea duratei contractului de inchiriere 

nr.15011 din 16.06.2010, chirias   C.M.I. Dr.Liteanu Clementina 

Gratiela, pentru terenul in suprafata de 5,55 mp , situat  in Huși, Bd.1 

Mai bl.N.2,sc.B,parter, ap.17, pentru extindere și acces la apartament; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.12376 din 19.06.2020  şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 12377 din 19.06.2020 ; 

• 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  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 In conformitate cu prevederile  art.362,  art.129 alin.(6) lit.b) din din 

Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ, modificată și 

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

nr.57/2019 privind Codul  administrativ, modificată și completată ; 

 

            HOTARASTE : 

 

          Art.1.  Se  aproba   prelungirea  duratei contractului de  inchiriere  nr.15011 

din 16.06.2010  incheiat cu   C.M.I. Dr.Liteanu Clementina Gratiela pentru terenul 

in suprafata de 5,55 mp , adiacent apartamentului   situat  in Husi, Bd.1 Mai , 

bl.N.2,sc.B,parter, ap.17 , pana la data de  16.06.2025.  

          Art.2. Prelungirea duratei contractului  aprobata conform art.1 va  face 

obiectul unui act aditional  la contractul de  inchiriere  nr.15011 din 16.06.2010 si  

va avea continutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare 

. 

 Art.3. Se imputerniceste primarul municipiului Husi, inginer Ioan Ciupilan,  

sa semneze, in numele si pentru   Municipiul  Husi  actul aditional  mentionat la art.2 

. 

         Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi . 

 

 
                                                                                                    HUŞI  ,  26  iunie 2020        

                                                                    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              Contrasemnează pentru legalitate , 

     Cristinel Popa                                                                     Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


