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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 19  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 314 

privind preluarea din administrarea Direcției de Asistenţă Socială Huşi în 

administrarea Consiliului Local al municipiului Huşi a spaţiului în 

suprafaţa de 29,83 mp din incinta imobilului “Centru consultativ pentru 

cetățenii municipiului Huși”, situat în strada 1 Decembrie nr.17, 

proprietatea U.A.T. Huși 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

            Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 25736 din 19.10.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 25737 

din 19.10.2021privind preluarea din administrarea  Direcției  de 

Asistenta Sociala Huși în administrarea Consiliului Local al 

municipiului Husi a spatiului in suprafata de 29,83 mp din incinta 

imobilului “Centru consultativ pentru cetățenii municipiului Huși”,  

situate  în strada 1 Decembrie nr.17, proprietatea U.A.T. Huși ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 25738 din 19.10.2021   ; 

•  Raportul Compartimentului juridic nr. 25739 din 18.10.2021  ; 

• Avizul nr.229/26.10.2021 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.155/26.10.2021 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.152/26.10.2021 al  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  
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nr.57/2019 privind Codul  Administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare; 

            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 și completările ulterioare ; 

 

                  H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1(1) Se aprobă preluarea din  administrarea   Direcției  de Asistență  

Socială  Huși în administrarea Consiliului Local al municipiului Huși a spatiului 

în suprafață  utilă de 29,83 mp și suprafață construită de 36,39 mp  din incinta 

imobilului “Centru consultativ pentru cetățenii municipiului Huși” ,  situat în 

strada 1 Decembrie nr.17, proprietatea U.A.T. Huși, cu elementele de 

identificare prevazute in Anexa nr.1 si Anexa nr.2. 

        (2) Predarea-primirea se va face prin proces  verbal de predare-primire. 

        (3) Ca urmare a preluării spațiului prevăzut la alin.(1) se va încheia un act 

adițional la Contractul de dare în administrare nr. 1444 din 20.01.2020  încheiat 

cu Direcția de Asistență Socială  Huși prin care se va diminua suprafața dată în 

administrare. 

         (4) Actul adițional va avea forma prevăzută în Anexa nr.3. 

         (5) Se împuternicește primarul municipiului Huși să semneze în numele și 

pentru municipiul Husi actul adițional menţionat la alin.(4). 

         Art.2.Anexele nr.1 , nr.2 și nr.3   fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

         Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .    

 

 

                                                                                         HUŞI  ,  28  octombrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 


