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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a 17 consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 161 

privind darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară 

activitatea Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi, din administrarea 

Consiliului Local al municipiului Huşi în administrarea acestuia  

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

            Având în vedere: 

• expunerea de motive privind darea în administrare a terenurilor şi 

clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal 

“Dimitrie Castroian” Huşi, din administrarea  Consiliului Local al 

municipiului Huşi în administrarea acestuia; 

• 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 de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ ; 

 În conformitate cu prevederile art.3 şi art.16 din Legea nr.213/1998 privind 

bunurile proprietate publică , modificată şi completată, ale art.861 alin.(3) și 

art.867-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, modificată 

şi completată, art.1 din OG nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean şi  local, cu modificările şi completările ulterioare , 

art.36 alin.(2) lit.c) şi art.123 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, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;   

 

                   H O T A R A S T E : 
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 Art.1. Se aprobă darea în administrare Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Huşi a bunurilor imobile ( terenuri şi clădiri ) proprietate a domeniului 

public al municipiului Huşi, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă darea în administrare Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Huşi a bunurilor imobile (clădiri) proprietate a domeniului privat al 

municipiului Huşi, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

          Art.3. Sumele încasate din închirierea/exploatarea bunurilor proprietate 

publică, date în administrare Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi, se 

fac venit la bugetul local în cota de 50 % , respectiv venit al unităţii sanitare în 

cota de  50% . Virarea sumelor va fi făcută lunar, până în data de 25 a lunii, pentru 

luna precedentă. 

 

           Art.4. Se împuterniceşte Viceprimarul municipiului Huşi, doamna 

ing.Catargiu Liliana Ecaterina, să semneze în numele şi pentru municipiul Huşi, 

contractul de dare în administrare încheiat cu Spitalul Municipal”Dimitrie 

Castroian” Huşi, care are conținutul prevăzut în anexa nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.5 .Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr.118 din 27.04.2017  privind darea în administrare a 

terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal 

“Dimitrie Castroian” Huşi, din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Huşi în administrarea acestuia . 

 

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

primarul municipiului Huşi si Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi . 
 

                                                                       HUŞI, 30 mai 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                   Contrasemnează,  

Catargiu Liliana-Ecaterina                                       Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 
 


