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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a 19 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.392 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 

315 din 21.07.2020 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului 

Corp 5 a Școlii Gimnaziale “Anastasie Panu”, situat în strada Corni nr.79, 

proprietatea municipiului Huşi, din imobil cu destinație de “unitate de 

învățământ” în “Centru Comunitar Integrat “ 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr. 21953 din  23.10.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 21954 

din 23.10.2020  pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 315 din 21.07.2020 privind  propunerea 

schimbării destinaţiei imobilului Corp 5 a Școlii Gimnaziale 

“Anastasie  Panu”, situat în strada Corni nr.79, proprietatea 

municipiului Huşi, din  imobil cu destinație de “unitate de 

învățământ”  în  “Centru Comunitar Integrat “ ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 21955 din 23.10.2020 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 22352 din 29.10.2020 ; 

•  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 ;     

           În conformitate cu prevederile  art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011 

privind educaţia naţională, cu modificările şi compeltarile ulterioare, ale art.3 

pct.5, art.4 lit.f), art.6, art.9 şi art.10 din Ordinul nr.5819/2016 privind aprobarea 

procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 
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materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat , precum 

şi condiţiile necesare acordării acestuia, art.129 alin.(2) lit.c) şi lit.d) din 

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

modificările și completările ulterioare; 

            În temeiul   art.139 alin.(1) și   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; 

 

            HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1. Se  aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huși nr. 315 din 21.07.2020 privind  propunerea schimbării destinaţiei 

imobilului Corp 5 a Școlii Gimnaziale “Anastasie  Panu”, situat în strada Corni 

nr.79, proprietatea municipiului Huşi, din  imobil cu destinație de “unitate de 

învățământ”  în  “Centru Comunitar Integrat “ , prin înlocuirea denumirii 

imobilului “Corp C.5” cu denumirea de “Corp C.2” , conform Cărții Funciare 

nr.70509 Huși și a planului de amplasament , anexe la prezenta hotărâre. 

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

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

primarul municipiului Huşi .       
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

     Catargiu Liliana-Ecaterina                                            Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


