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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.29  

privind darea din administrarea Consiliului Local al municipiului Husi în administrarea 

Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi a unui număr de 8(opt) garsoniere situate 

în incinta imobilului Pavilion “Spital 250 paturi” din strada 1 Decembrie nr.40 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

 Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea domeniului public 

şi privat  nr. 666 din 13.01.2020; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 667 din 13.01.2020   

privind darea din administrarea Consiliului Local al municipiului Huşi în 

administrarea Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi a unui număr de 

8(opt) garsoniere situate în incinta imobilului Pavilion “Spital 250 paturi” din 

strada 1 Decembrie nr.40; 

 Raportul Direcţiei Urbanism nr. 668 din 13.01.2020 şi Raportul Compartimentului 

juridic nr. 669 din  13.01.2020; 

  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; 

           În conformitate cu prevederile art.867 – 870 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicata , modificată şi completată, art.108, art.297 alin.(1) lit.a), art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) 

lit.a) , art.298 – 301 din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

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

nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

                       HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1. Se aprobă darea din administrarea Consiliului Local al municipiului Huşi în 

administrarea Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi a unui număr de 8(opt) garsoniere 
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pentru medicii rezidenți , cu destinația de locuință de serviciu , situate în incinta imobilului 

Pavilion “Spital 250 paturi” din strada 1 Decembrie nr.40,cu elementele de identificare  

prevăzute în  Anexa nr.1  . 

 

           Art.2. Se aprobă Actul Adiţional la Contractul de dare în administrare nr.17981 din 

11.07.2019, conform Anexei nr.2. 

 

          Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi , ing.Ioan Ciupilan, să semneze în 

numele şi pentru Municipiului Huşi Actul adiţional menţionat la art.2. 

 

          Art.4.Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Huşi .       

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   30   ianuarie 2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

            Gabriela  Matei                                                          Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


