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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 18 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.398 

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 7,70 mp, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Huși, strada 

Al.I.Cuza nr.31.A, către SC Tehnoutiaj SA Huși 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

            Având în vedere: 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr.  22535 din 02.11.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 22536 din 

02.11.2020  privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 

de 7,70 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat  

în Huși ,  strada  Al.I.Cuza nr.31.A, către SC Tehnoutiaj SA Huși; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 22537  din 02.11.2020; 

• Raportul  Compartimentului juridic nr. 22538 din 02.11.2020; 

• 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.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.129 

alin.(6) lit.b), art.354, art.364 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

           În temeiul art.139 alin.(2) și 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  Raportul de evaluare întocmit evaluator autorizat ec.Mihai 

Gheorghe  in  luna septembrie 2020  , raport având ca obiect  evaluarea  terenului  

intravilan  în suprafaţă de  7,70 mp ,   situat în  municipiul Huşi, strada Al.I.Cuza 

nr.31.A. 
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           Art.2. Se aprobă   vânzarea directă  a terenului intravilan în suprafaţă de 7,70 

mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat  în Huși ,  strada  

Al.I.Cuza nr.31.A, către SC Tehnoutiaj SA Huși. 

 

          Art.3. Preţul de vânzare al  terenului prevăzut la art.2 este de 2294,60 lei  şi se 

va achita integral la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare în formă 

autentică. 

 

          Art.4. Contractul  de vânzare-cumpărare se va încheia în formă autentică în 

termen de cel mult 90 zile de la data adoptării prezentei  hotărâri. 

 

          Art.5.Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei cadastrale şi de 

încheiere  în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate  de 

cumpărător . 

          Art.6. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan să 

semneze  contractul  de vânzare-cumpărare în numele şi pentru Municipiului Huşi. 

 

         Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 
 

 

                                                                                      HUŞI  ,  23  noiembrie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

     Catargiu Liliana-Ecaterina                                            Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


