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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a 13 consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 155  
pentru transmiterea unor bunuri din administrarea Consiliului Local al 

municipiului Huși în administrarea Consiliului Județean Vaslui 

 
 

             Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

            Având în vedere Expunerea de motive pentru transmiterea unor bunuri din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Huși în administrarea Consiliului 

Județean Vaslui; Adresa Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului 

Vaslui (A.D.I.V.) nr.415 / 28.11.2018 , prevederile art.4, Preambul, din Contractul 

de asociere al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui 

(A.D.I.V.); prevederile Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare 

și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al județului Vaslui, Lotul 3 – zona Huși, nr. 397 / 

30.10.2018; 

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

publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 51/2006, a serviciilor 

comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 

art. 867 - 870 din Codul Civil, prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) și alin. (5) lit. a) și 

ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                             H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1(1)Se aprobă transmiterea unor bunuri proprietate publică a municipiului 

Huşi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Huși în administrarea 
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Consiliului Județean Vaslui, preluate conform Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși  nr.95 din 21.03.2019 , pentru a fi integrate în structura județeană 

de gestionare a deșeurilor, conform anexelor nr. 1, nr.2 și nr. 3 care fac parte 

integrantă din prezenţa hotărâre. 

(2) Bunurile sunt și vor rămâne proprietate publică a municipiului Huși și vor 

fi utilizate în cadrul Contractului de salubrizare nr. 397 / 30.10.2018, încheiat de 

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.) cu S.C. 

URBANA S.A. Bistrița. 

 

Art.2.Se aprobă transmiterea a unui număr de 789 unități de compostare 

individuală preluate conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huși 

nr.154 din 14.05.2019, din administrarea Consiliului Local Huși în administrarea 

Consiliului Județean Vaslui, conform Anexei nr.4. 

 

Art.3 .Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art. 1 și art.2 se va face pe 

bază de proces verbal de predare – primire încheiat între reprezentanții Consiliului 

Local al municipiului Huși și Consiliului Judeţean Vaslui. 

 

Art.4 . Pentru bunurile transmise în administrare, noul operator va efectua 

lucrări de întreţinere ,modernizare ,reparare şi/sau înlocuire a bunurilor de retur şi 

va obţine poliţele de asigurare pe propria răspundere şi cheltuiala sa, pe întreaga 

durată a Contractului . 

 

          Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 
                       

 

                                                                                   HUŞI, 14 mai 2019  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                   Contrasemnează,  

Catargiu Liliana-Ecaterina                                       Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


