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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 297  
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Proiect tip – Construire creșă mare”, strada Mihail Sadoveanu nr.1, 

municipiul Huși, județul Vaslui  

 

    Consiliul Local al municipiului Huși,județul Vaslui ; 

 

    Avand in vedere: 

• Referatul Direcției Urbanism  nr. 23438 din 27.09.2021  ; 

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Huși nr.  23439 din 

27.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor 

Publice  și Administrației , prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – Construire creșă mare” 

, strada Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși, județul Vaslui ; 

• Raportul Biroului Tehnic  nr. 23440 din 27.09.2021; 

• Raportul Direcției Urbanism  nr. 23441 din 27.09.2021 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 23442 din 27.09.2021; 

• Avizul nr.211 din 28.09.2021 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.144 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 ;       

• Avizul nr.79 din 28.09.2021 al  Comisiei  pentru învăţământ, 

culte,cultură,  tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 

protecţia copilului, familie. 

             In conformitate cu prevederile art. 3, alin.(3) din O.G. nr. 25/2001 privind 

înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, cu modificarile si 

completarile ulterioare , art.87, alin.(5), art. 108, art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. c), 

alin.(6), lit.b), alin.(7), lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
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 In temeiul art. 5 lit. c) coroborat cu art. 139, alin.(3), lit. g), art. 196, alin. (1), 

lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice  și 

Administrației , prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  pe bază de 

protocol,  a terenului  situat în  strada  Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Husi, 

judeţul Vaslui, aflat în proprietatea municipiului Husi, în suprafaţă de  9686 mp, 

identificat potrivit cărții funciare nr. 76482 , nr.cadastral topografic 76482 , liber de 

orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a 

obiectivului de investiţii “Proiect tip – Construire creșă mare” , strada Mihail 

Sadoveanu nr.1, municipiul Huși, județul Vaslui . 

         Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare; 

         Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului 

Husi, județul Vaslui a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, 

gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 

         Art.4. Consiliul Local al Municipiului Husi,  se obligă să asigure, în condițiile 

legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului ; 

         Art.5.Consiliul Local al Municipiului Husi se obligă ca, după predarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl 

intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

          Art.6. 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 

 

 
 


