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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  18 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.313  

privind modificarea contractelor de dare în administrare încheiate cu Direcţia 

de Asistenţă Socială Huşi şi Poliţia Locală Huşi pentru spaţiile din incinta 

imobilului “Centru Consultativ pentru cetăţenii municipiului Huşi“, în care îşi 

desfăşoară activitatea 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

            Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 13867 din 08.07.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 13868 din 

08.07.2020  privind  modificarea contractelor de dare  în administrare  

încheiate cu Direcţia de Asistenţă Socială Huşi şi Poliţia Locală Huşi 

pentru  spaţiile din  incinta imobilului “Centru Consultativ pentru 

cetăţenii municipiului Huşi “, în care îşi desfăşoară activitatea; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 13869 din 08.07.2020  şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 14311 din 14.07.2020; 

• 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 de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

          În conformitate cu prevederile  art.108 lit.a), art.297 alin.(1) lit.a) , art. 129 

alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) , art.298 – art.301 din Ordonanţa de  Urgență  

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

ulterioare; 
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            În temeiul art.139 alin.(1), alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

                  H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1(1) Se aprobă modificarea Contractului de dare în administrare nr.1447 

din 20.01.2020 încheiat intre Municipiul Huşi şi Direcţia de Asistenţă Socială Huşi, 

prin diminuarea suprafeţelor  spaţiului aflat în administrarea Direcţiei de Asistenţă 

Socială Huşi  şi  a  valorii de inventar ,  după cum urmează: 

                 a)Suprafaţa  utilă de la 555,74 mp la 488,11 mp ; 

                 b)Suprafaţa construită de la 678 mp  la 595,50 mp; 

                 c)Suprafaţa desfăşurată de la  678 mp la 595,50 mp  ; 

                 d) Suprafața teren de la 1506,60 mp la 1.453,60 mp ; 

                 e)Valoarea de inventar de la 1.748.847,99 lei la 1.536.044,61 lei. 

         (2) Lista bunurilor aparţinând Centrului Consultativ pentru cetățenii 

municipiului Huşi date  în administrare Direcţiei de Asistenţă Socială Huşi și 

modificată conform alin.(1)  este prezentată în anexa nr.1 la prezenta hotărâre . 

         (3) Planul de  amplasament al spaţiului dat  în administrarea Direcţiei de 

Asistenţă Socială Huşi   modificat conform alin.(1)  este prezentat  în Anexa nr.2 la 

prezenta hotărâre. 

          (4) Modificările prevazute la alin.(1)–(3) vor face obiectul unui Act  adiţional 

la Contractul de dare în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială Huşi , 

conform  Anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

          (5) Se împuternicește primarul municipiului Huși, ing.Ioan Ciupilan , să 

semneze în numele și pentru municipiul Huși actul adițional menționat la alin.(4). 

          (6) Celelalte prevederi ale Contractului de dare în administrare nr.1447 din 

20.01.2020 rămân neschimbate. 

 

          Art.2(1) Se aprobă modificarea Contractului de dare în administrare nr.421  

din 09.01.2020 încheiat intre Municipiul Huşi şi Poliţia Locală  Huşi , prin majorarea   

suprafeţelor  spaţiului aflat în administrarea Poliţiei Locale  Huşi  şi a  valorii de 

inventar ,  după cum urmează: 

              a)Suprafaţa  utilă de la  140,98  mp la  208,61  mp ; 

              b)Suprafaţa construită de la  172 mp  la  254,50 mp; 

              c)Suprafaţa desfăşurată de la   172  mp la  254,50 mp  ; 

              d)Suprafața teren de la 193,40 mp la 246,90 mp    ; 

              e)Valoarea de inventar de la  443.660,56  lei la  656.462,39  lei. 



         (2) Lista bunurilor aparţinând Centrului Consultativ pentru cetățenii 

municipiului Huşi date  în administrare Poliției Locale  Huşi și modificată conform 

alin.(1)  este prezentată în anexa nr.4  la prezenta hotărâre . 

         (3) Planul de  amplasament al spaţiului dat  în administrarea Poliției Locale 

Huşi  modificat conform alin.(1) este prezentat  în Anexa nr.5  la prezenta hotărâre. 

         (4) Modificările prevazute la alin.(1)–(3) vor face obiectul unui Act  adiţional 

la Contractul de dare în administrare către Poliția Locală  Huşi , conform  Anexei 

nr.6 la prezenta hotărâre. 

         (5) Se împuternicește primarul municipiului Huși, ing.Ioan Ciupilan , să 

semneze în numele și pentru municipiul Huși actul adițional menționat la alin.(4). 

         (6) Celelalte prevederi ale Contractului de dare în administrare nr.421  din 

09.01.2020 rămân neschimbate. 

 

            Art.3.Anexele nr.1- nr.6  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

municipiului Huşi .   

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   21 iulie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Cristinel  Popa                                                          Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 

 


