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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                                    votul a 10 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 272 
aprobarea amplasarii si functionarii unui parc pentru desfasurarea de 

activitati distractive in Municipiul Husi, judetul Vaslui, zona Obor, strada 

Recea nr.1.A 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul Centrului Public de Desfacere Husi nr. 21872 din 

10.09.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 21873 din 

10.09.2021 aprobarea amplasarii si functionarii unui parc pentru 

desfasurarea de activitati distractive in Municipiul Husi, judetul 

Vaslui, zona Obor, strada Recea nr.1.A; 

• Raportul Centrului Public de Desfacere Husi nr. 21874 din 

10.09.2021 și Raportul Direcţiei Urbanism nr. 21875 din 

10.09.2021; 

•  Avizul nr. 184 din 13.09.2021 a Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr. 126 din 13.09.2021 a 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 Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele 

masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID.19, cu 

modificarile ulterioare; prevederile Hotararii CLSU Vaslui nr. 57 din 7.09.2021 

privind adoptarea masurilor de protejare a populatiei impotriva raspandirii 

infectiei cu COVID.19 pe teritoriul judetului Vaslui, ale art.129 alin.(2) lit.c) si 

d), alin.(7) lit.f) şi art.287 din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
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            În temeiul art.139 alin.(3) şi 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 aproba schimbarea temporara a destinatiei terenului situat in 

zona Obor, strada Recea nr.1.A, in teren pentru desfasurarea de activitati 

distractive. 

 Art.2. Se aprobă amplasarea si functionarea unui parc pentru desfasurarea 

de activitati distractive in Municipiul Husi, judetul Vaslui, in perioada 13 – 15 

septembrie 2021, in zona Obor – strada Recea nr.1.A. 

            Art.3. Se aproba incheierea Contractului pentru ocuparea temporara a 

domeniului public in forma prezentata in Anexa care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Huşi să semneze 

contractul mentionat la art.3, în numele si pentru Municipiul Huși. 

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

primarul municipiului Huşi. 

 
                                                                                        HUŞI, 13 septembrie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează pentru legalitate, 

         Focia Alexandru                                                           Secretar general,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 


