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                                                                                                                         Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                    cu votul a  18   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 269                                                                                                       

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie în favoarea 

Municipiului Huși, județul Vaslui, pentru terenul în suprafață de 858 mp, 

situat în municipiul Huși, strada Calea Basarabiei nr.103, identificat în 

C.F. 71484, proprietatea Parohiei “Sf. Toma”  

 

         Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

         Având în vedere : 

 Referatul  Direcției Urbanism nr. 19930 din 23.08.2021  ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.19931 

din 23.08.2021  privind aprobarea constituirii dreptului de 

superficie în favoarea Municipiului Huși, județul Vaslui , pentru 

terenul în suprafață de 858 mp, situat în municipiul Huși, strada 

Calea Basarabiei nr.103, identificat în C.F. 71484 , proprietatea 

Parohiei “Sf. Toma”; 

 Acordul Parohiei “Sf. Toma” pentru constituirea dreptului de 

superficie nr.25 din 23.08.2021  , înregistrat la Primăria 

municipiului Huși cu nr. 19925 din 23.08.2021 ; 

 Raportul Direcţiei Urbanism nr. 19932 din 23.08.2021 ; 

 Raportul Compartimentului juridic nr.  19933 din 22.08.2021; 

 Avizul nr. 181 din 24.08.2021 a  Comisiei  juridice  şi de 

disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul nr. 123 din 24.08.2021 a  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 

al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;     

 Avizul nr. 38 din 24.08.2021 a  Comisiei pentru agricultură, 

cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător ; 

 Avizul nr.70 din 24.08.2021 a Comisiei  pentru învăţământ, culte, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia 

copilului, familie; 
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           În conformitate cu prevederile art.693-702 Noul Cod Civil, prevederile 

 art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.b), lit.d) și alin.(7) lit.s),  din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;       

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

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

                        HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1.Se aprobă constituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de  superficie în 

favoarea  Municipiului  Huși pentru terenul în suprafață de 858 mp, situat în 

municipiul Huși, strada Calea Basarabiei nr.103, identificat în C.F. 71484 , 

proprietatea Parohiei “Sf. Toma”.  

          Art.2. Se aprobă preluarea în folosința Municipiului Huși  a terenului 

descris la art.1, în vederea construirii unei case mortuare în Cimitirul  Municipal 

Ortodox Huși , județul Vaslui, obiectiv de utilitate publică , prin instituirea unui 

drept de superficie asupra terenului pentru o perioadă de 99 de ani de la data 

semnării contractului de superficie, cu titlu gratuit. 

          Art.3. Se aprobă încheierea contractului de superficie între Municipiul 

Huși  

și Parohia “Sf.Toma” în formă autentică, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.4. Se împuternicește primarul municipiului Huși, domnul ing.Ioan 

Ciupilan, să încheie, să semneze contractul de superficie și să reprezinte 

Municipiul Huși în fața notarului public în vederea autentificării și îndeplinirii 

procedurilor de publicitate  imobiliară prevăzute de lege. 

          Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.  

 

 
                                                                                       HUŞI  ,  26 august  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                            Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 
 


