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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  17  consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 128 
privind aprobarea concesionarii  prin licitaţie publică  a terenului în 

suprafaţa de 21 mp aparţinând domeniului public al municipiului Huşi , situat 

în strada  Zidari, în vederea amenajării unei căi de acces construită din pavele 

către proprietatea din strada Zidari nr.11 

 

 

 Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de  motive  privind aprobarea concesionarii  prin licitaţie 

publică  a terenului în suprafaţa de 21 mp aparţinând domeniului 

public al municipiului Huşi , situat în stradă Zidari , în vederea 

amenajării unei căi de acces construită din pavele către proprietatea din 

strada  Zidari nr.11; 

 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 ; 

         În conformitate cu  prevederile Legii  nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, modificată şi completată, , OUG nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si a Normelor 

Metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 , ale Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de  construcţii, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare , art.36 alin.(2) litera c)  coroborat cu art.36 alin.(5)  lit. b) 
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şi  art.123 alin.(2)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 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  Studiul  de oportunitate privind  concesionarea  prin 

licitaţie publică  a terenului in suprafata de 21 mp apartinand domeniului public al 

municipiului Husi , situat in strada Zidari , in vederea amenajarii unei căi de acces 

construită din pavele catre proprietatea din strada Zidari nr.11,conform Anexei nr.1  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

           Art.2.  Se aprobă Caietul de sarcini  privind  concesionarea  prin licitaţie 

publică  a terenului in suprafata de 21 mp apartinand domeniului public al 

municipiului Husi , situat in strada Zidari , in vederea amenajarii unei căi de acces 

construită din pavele catre proprietatea din strada Zidari nr.11,conform Anexei nr.2  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3.(1) Se aprobă  concesionarea  prin licitaţie publică  a terenului in 

suprafata de 21 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi , situat in 

strada Zidari , in vederea amenajarii unei căi de acces construită din pavele catre 

proprietatea din strada Zidari nr.11. 

            (2)  Amplasamentul  terenului  este  prezentat  în Anexele   nr.3- nr.5   care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4.(1)  Data licitaţiei   este    14 mai   2019  , ora 10,30   la  sediul 

Primăriei municipiului Huşi .  

           (2) Dacă nu se depun oferte şi nu se adjudecă terenul la prima şedinţă de 

licitaţie, se  vor organiza licitaţii, în fiecare a treia joi din lună, la orele 10,30  până 

la adjudecare, cu publicare în ziare . 

 

 Art.5.(1)  Preţul minim al concesiunii de la care se porneşte licitaţia   este de  

8,80 lei/mp/an. 

             (2) Pasul de licitaţie este de 5% din preţul de pornire la licitaţie .  

             (3) Redevenţa va fi indexata anual cu rata medie a inflaţiei comunicata de 

Institutul Naţional de Statistică. 

 

           Art.6. Durata concesiunii  este de 49 ani . 

 



 Art.7.  Taxa de participare la licitaţie este de  200  lei/participant . 

 Art.8.  Garanţia de participare la licitaţie este  30% din concesiunea pe 

teren, pe termen de 1 an, avându-se în vedere preţul minim de concesionare de la 

care se porneşte licitaţia, respectiv suma de  55,44 lei/participant. 

 

 Art.9. (1)  Se aprobă Comisia de licitaţie  în  următoarea componență : 

 Preşedinte :  Boeru Sergiu   – consilier municipal; 

 Membri :  jr.Stoica Liviu Claudiu   – consilier juridic,  

                                                            Compartiment juridic; 

                       ec.Solomon Monica  - inspector Serviciul Impozite 

                                                    şi Taxe Locale ;  

     ing.Calinescu Mihai  - consilier   Direcţia  

                                       Urbanism, Administrare  şi dezvoltare locală. 

     Toma(Pușcaș) Cătălina Tania  – consilier municipal; 

      Zlatan Costică     – consilier municipal; 

      Corjinschi Ioan Alexandru   – consilier municipal. 

(2) Secretariatul Comisiei  este asigurat de d-na  Manafu Diana  -  referent  

                  de specialitate ,  Direcţia Urbanism, Administrare şi 

                  Dezvoltare Locală.    

            

        Art.10. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri  se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 
 

 

                                                                                               HUŞI  ,   23  aprilie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                      Contrasemnează, 

     Cristinel  Popa                                                               Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


