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    HOTĂRÂREA NR.204   
privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al  

apartamentului  situat  în municipiul Huşi,  strada  Alexandru Giugaru nr.12, 

bl.9,sc.B, parter, ap.22, județul  Vaslui, de pe numele   Ciupilan Mihai    pe numele 

Șvădu Natalia 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Huşi,judeţul Vaslui; 

  

             Având în vedere: 

 expunerea de  motive privind aprobarea schimbării titularului contractului 

de închiriere al  apartamentului  situat  în municipiul Huşi,  strada  

Alexandru Giugaru nr.12, bl.9,sc.B, parter, ap.22; 

 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 învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

             În conformitate cu prevederile art.324 din Legea nr.287/2009 privind Codul 

Civil, republicată, modificată şi completată , modificata si completata , ale art.36 alin.(2) 

litera  c) , coroborat cu art.36 alin.(5) litera b), art.36 alin.(6) litera a) pct.17 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: 
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            Art.1. Se aprobă schimbarea  titularului contractului de închiriere nr.10116 din 

12.04.2011     al  apartamentului  situat  în municipiul Huşi,  strada  Alexandru Giugaru 

nr.12, bl.9,sc.B, parter, ap.22, județul  Vaslui, prin înlocuirea părţii contractante  Ciupilan 

Mihai cu doamna  Șvădu Natalia, ca urmare a cedării beneficiului  contractului de 

închiriere conform  Declarației domnului Ciupilan Mihai , redactată in localitatea Kortrijk 

(Belgia) , in favoarea doamnei Șvădu Natalia. 

 

             Art.2. Ca urmare a schimbării prevăzută la art.1 se va încheia un nou contract de 

închiriere pe numele  noului titular. 

 

             Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze în numele şi 

pentru municipiul  Huşi contractul de închiriere. 

 

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

municipiului Huşi.                                                                        

                                                                                              

                                                                              HUŞI  ,   27  iunie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,     Contrasemnează, 

   Cristinel Popa                                              Secretarul municipiului Huşi  

              jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


