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                                                                Hotărârea a fost adoptată cu 

                                      votul  a   19  consilieri  

        

HOTĂRÂREA NR.54 

privind preluarea Sălii de Sport situată în strada M.Kogălniceanu nr.15, 

din administrarea Colegiului Național „Cuza Vodă” Huși, în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Huși 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr. 3973 di 17.02.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 3974 din 

17.02.2021 privind preluarea Sălii de Sport situată în strada 

M.Kogălniceanu nr.15, din administrarea Colegiului Național 

„Cuza Vodă” Huși, în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Huși; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.3975 din 17.02.2021 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.  3976 din 18.02.2021 ; 

•  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 pentru invațământ, culte, cultură , tineret, turism, 

sanatate, munca,protectie sociala, protectia copilului, familie; 

           În conformitate cu prevederile art.867 – 870 din Legea nr.287/2009 

privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 

alin.(1), alin.(2) lit.c), art. 299-301 din Ordonanţa de Urgență  nr.57/2019 

privind Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


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

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

                   HOTĂRĂŞTE : 

 

         Art.1. Se aprobă preluarea Sălii de Sport situată în strada M.Kogălniceanu 

nr.15, din administrarea Colegiului Național „Cuza Vodă” Huși, în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Huși . 

         Art.2. Imobilul preluat in administrarea Consiliului Local al municipiului 

Huși este identificat conform Anexelor  nr.1 și nr.2. 

         Art.3. Preluarea din administrarea Colegiului Național Cuza Vodă Huși va 

face obiectul unui act adițional la contractul de dare în administrare nr. 28931 

din 20.12.2016 încheiat între Municipiul Huși și Colegiul Național „Cuza 

Vodă” Huși. 

          Art.4.Se împuternicește primarul municipiului Huși, ing.Ioan Ciupilan, să 

semneze în numele și pentru Municipiul Huși, Actul Adițional prevăzut la art.3.  

         Art.5. Anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.6.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .     

 
 

                                                                                    HUŞI  ,  25   februarie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

        Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


