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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.377 

privind suportarea de către UAT Municipiul  Huși a cheltuielilor cu 

utilitățile pentru spațiile situate în Corpul 2 al Școlii Gimnaziale “Anastasie 

Panu” din strada Corni nr.79, date în folosință gratuită 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

           Având în vedere: 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor Integrare Europeană şi 

Relaţii Internaţionale nr .32065 din 09.12.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Huşi nr. 32071 din 

09.12.2021 privind suportarea de către UAT Municipiul Huși a 

cheltuielilor cu utilitățile pentru spațiile situate în Corpul 2 al Școlii 

Gimnaziale “Anastasie Panu” din strada Corni nr.79, date în folosință 

gratuită; 

• Raportul Direcţiei de Urbanism, Administrare şi Dezvoltare Locală 

nr.32059 din 09.12.2021; 

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor Integrare Europeană şi 

Relaţii Internaţionale nr. 32072 din 09.12.2021; 

• Raportul Compartimentului juridic nr.32087 din 09.12.2021; 

• Avizul nr. 292 din 27.12.2021 al Comisiei juridice de disciplină, 

pentr administrație publică locală, apărare ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.193 din 27.12.2021 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.199 din 27.12.2021 al Comisiei de studii, prognoze și 

programe economico-sociale, buget, finanțe, privatizare,servicii 

publice și comerț; 

• Avizul nr.49 din 27.12.2021 al Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, relații 

externe. 
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             În conformitate cu prevederile art,129 alin(2) lit.e), alin(9) lit.a) din 

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

şi completările ulterioare; 

              În temeiul art.139 alin(3)lit.f) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

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

ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1.Se aprobă asigurarea de către UAT Municipiul Huși a cheltuielilor 

cu utilitățile pentru spațiile date în folosință gratuită Asociaţiei Centrul Diecezan 

Caritas Iaşi şi Fundației “Star of Hope România”, situate în Corpul C.2 al Şcolii 

Gimnazile “Anastasie Panu” din strada Corni nr.79, pe toată durata contractelor 

de dare în folosinţă gratuită. 

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de dare în folosinţă gratuită 

nr.15935 din 08.07.2021 incheriat cu Asociaţia Centrul  Diecezan Caritas Iaşi şi 

a Contractului de dare în folosinţă gratuită nr.15936 din 08.07.2021 încheiat cu 

Fundaţia “Star of Hope România”, în sensul suportării cheltuielilor cu  utilităţile 

de către UAT Municipiul Huşi. 

           Art.3. Modificările prevăzute la art.2 vor face obiectul unor acte adiţionale 

la contracte. 

Art.4. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan, să 

semneze în numele şi pentru Municipiul Huşi actele adiţionale menţionate la 

art.3. 

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

Primarul Municipiului Huşi.  

 

 
                                                                                      HUŞI  ,  28 decembrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                                    Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


