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    HOTĂRÂREA NR. 287  
privind solicitarea trecerii sectorului de drum din DN 24A km 96+712-97+525, 

aparţinând domeniului public al statului, din administrarea Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii prin C.N.A.I.R. S.A., în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Huşi 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr.  23026 din 22.09.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 23027 din 

22.09.2021 privind solicitarea trecerii sectorului de drum din DN 24A km 

96+712-97+525, aparţinând domeniului public al statului, din administrarea 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin C.N.A.I.R. S.A., în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 23028 din 22.09.2021 ; 

•  Raportul Compartimentului juridic nr.  23029 din 22.09.2021 ; 

•  Avizul  nr. 200  din 28.09.2021 la Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr. 133 din 28.09.2021 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.21 alin. (2) și art.22^1 alin.(7) din O.G. nr.43/1997 

privind privind regimul drumurilor, republicata, ale  art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(7), 

lit.m), art. 297 alin .(1) lit.a), art. 298, art. 299, art. 300 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

            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 aprobă solicitarea de preluare a sectorului de drum din DN 24A km 96+712-

97+525, aparţinând domeniului public al statului, din administrarea Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii prin C.N.A.I.R. S.A., în administrarea Consiliului Local al 
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Municipiului Huşi, conform datelor de identificare din Anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

           Art.2. Sectorul de drum menţionat la art. 1 va fi preluat în baza unui protocol de 

predare - primire intre Consiliul Local al Municipiului  Huşi şi Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii, conform unui proces verbal de constatare şi identificare a sectorului de drum 

respectiv. 

           Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze protocolul de 

predare-primire   în numele şi pentru municipiul Huşi. 

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

municipiului Huşi . 

 
                                                                                         HUŞI  ,  30  septembrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                               Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 
 


