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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  13  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.360     

privind emiterea acordului Consiliului Local al municipiului Huși pentru  

subînchirierea unui spațiu in suprafată de 43,89  mp , situat in municipiul Huși , 

în incinta Sălii de Sport din strada A.I.Cuza nr.12, închiriat de Ursu M.Dorin 

Mihai, conform contractului de închiriere nr.20116 din 03.07.2007, către SC 

Medtonic Fitness S.R.L 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr.  18792 din 14.09.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 18791 

din 14.09.2020 privind emiterea acordului Consiliului Local al 

municipiului Huși pentru  subînchirierea unui spațiu in suprafată 

de 43,89  mp , situat in municipiul Huși , în incinta Sălii de Sport 

din strada A.I.Cuza nr.12, închiriat de Ursu M.Dorin Mihai, 

conform contractului de închiriere nr.20116 din 03.07.2007, către 

SC Medtonic Fitness S.R.L 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 18793 din 14.09.2020  şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 18802 din 14.09.2020 ; 

• 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 . 

• Avizul  Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. 
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 In conformitate cu prevederile art.286, art.287,  art.129 alin.(1) si alin.(2) 

lit.c) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ;  

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

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

și completările ulterioare ; 

 

                      H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. Se acordă avizul Consiliului Local al municipiului Huși pentru  

subînchirierea unui spațiu în suprafată de 43,89  mp , situat în municipiul Huși , 

în incinta Sălii de Sport din strada A.I.Cuza nr.12, închiriat de Ursu M.Dorin 

Mihai, conform contractului de inchiriere nr.20116 din 03.07.2007, catre SC 

Medtonic Fitness S.R.L. 

 Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi . 
 

 

                                                                                  HUŞI  ,   24  septembrie   2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 
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