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Hotărârea a fost adoptată 
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    HOTĂRÂREA NR. 124 
privind preluarea contractului de concesiune nr. 17608 din 03.07.2006  asupra 

unei  suprafeţe de teren  de 600 mp  situata  în municipiul Huşi, strada   

Episcop Grigore Leu  nr.5  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind preluarea contractului de concesiune nr. 

17608 din 03.07.2006  asupra unei  suprafeţe de teren  de 600 mp  

situata  în municipiul Huşi, strada   Episcop Grigore Leu  nr.5 ; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru agricultură, cadastru, fond 

funciar, protecţia mediului înconjurător ; 

 În conformitate cu prevederile  art.41 din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată , modificată şi 

completată , art.555-566  din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată , 

cu modificările şi completările ulterioare , art.453 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,  ale  art.36 alin.(2) litera c) 

coroborat cu art.36  alin.(5) lit.b)   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală , republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul  art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală , republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

     HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.Se aprobă preluarea de  către doamna Marian Carmen - Mihaela a 

contractului de concesiune nr. 17608 din 032.07.2006  asupra unei  suprafeţe de 

teren  de 600 mp  situata  în municipiul Huşi, strada  Episcop Grigore Leu nr.5 , 

atribuită   în concesiune  domnului Marian Simion , conform Sentinței Civile  nr. 

308 din  22.03.2010. 

 

           Art.2. Ca urmare a preluării  prevăzută  la art.1 , se va încheia un nou  

contract de concesiune  încheiat intre Municipiul Huşi şi doamna Marian Carmen 

Mihaela ,  pentru perioada existenţei construcţiei . 

 

          Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze contractul  

de concesiune  în numele şi pentru municipiul Huşi. 

 

          Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .  
 

 

                                                                                           HUŞI  ,   23  aprilie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                      Contrasemnează, 

     Cristinel Popa                                                               Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


