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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 13  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 44                          
privind emiterea unui aviz de principiu în vederea preluării de către Municipiul Huși a 

bunurilor aflate la adresa din strada Huși – Stănilești nr.2.B în contul creanțelor bugetare 

datorate municipiului Huși de către SC Goscomloc SA Huși prin procedura de dare in plată 

 

       Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

       Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Economice nr. 2554 din 02.02.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 2558 din 02.02.2021 privind 

emiterea unui aviz de principiu în vederea preluării de către Municipiul Huși a bunurilor 

aflate la adresa din  strada Huși – Stănilești nr.2.B în contul creanțelor bugetare datorate 

municipiului Huși de către SC Goscomloc SA Huși prin procedura de dare in plată; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 2559 din 02.02.2021 ; 

• 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.1492 din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, cu 

modificările și completăruile ulterioare, ale art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) din 

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

ulterioare; 

            În temeiul art.139 alin.(2)  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 acordă  aviz de principiu în vederea preluării de către Municipiul Huși a bunurilor 

aflate la adresa din strada Huși – Stănilești nr.2.B , cu numerele  cadastrale  72370, 72370- C.1, 72370 

– C.3 și împrejmuire, în contul creanțelor bugetare datorate municipiului Huși de către SC Goscomloc 

SA Huși prin procedura de dare in plată, până la concurența sumei de evaluare a bunurilor. 

         Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Huşi . 
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