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                                                                                        Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 14 consilieri  

  

       

    HOTĂRÂREA NR. 266 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 222 din 

25.07.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Huși în 

domeniul privat al municipiului Huși a centralelor termice numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

și 10 proprietatea U.A.T Huși  

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

       

            Având în vedere: 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 21582 din 21.08.2019; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi pentru revocarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 222 din 25.07.2019 

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Huși în 

domeniul privat al municipiului Huși a centralelor termice numerele 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 proprietatea U.A.T Huși ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 21583 din 21.08.2019 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 21584 din 21.08.2019 ; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

• Avizul 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, art.129 alin.(2) lit.c) și art.361 alin.(2) din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

            În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E: 
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             Art.1. Se revocă  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr. 222 din 

25.07.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Huși în 

domeniul privat al municipiului Huși a centralelor termice numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 și 

10 proprietatea U.A.T Huși. 

 

           Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .    

 

 

                                                                                               HUŞI, 29 august 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

     Cristinel Popa                                                                             Secretar,  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


