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                                                                                        Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  18  consilieri  

  

       

    HOTĂRÂREA NR.  291 

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30901 din 

20.12.2004, încheiat cu d-na dr.Moișanu Gabriela, pentru spaţiul cabinetului 

medical individual, situat în  incinta imobilului "Dispensar medical nr.1" din 

B-dul 1 Mai nr.4, bl.25,parter, în suprafaţă totală de 85,81 mp, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi  

 

 

       Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui . 

 

       Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr.  23834 din 13.09.2019 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind aprobarea 

prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30901  din 20.12.2004, 

încheiat cu  d-na dr.Moișanu Gabriela , pentru spaţiul cabinetului medical 

individual , situat în  incinta imobilului "Dispensar  medical nr.1" din B-

dul 1 Mai nr.4, bl.25,parter,  în suprafaţă totală de 85,81 mp, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 23835 din 13.09.2019 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.  23969 din 16.09.2019 ; 

• 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 ; 

• Avizul  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

• Avizul  Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 
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• Avizul  Comisiei  pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător ; 

         În conformitate cu prevederile art.5 din HG nr. 884/2004 privind 

concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete  medicale, modificată şi 

completată, prevederile art.385 alin.(1)  din  Legea  nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, modificată şi completată şi cu prevederile  art.129 alin.(2) lit.c) 

coroborat cu alin.(6) lit.b)  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

administrativ;  

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

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

                  HOTĂRĂŞTE : 

 

         Art.1.Se  aprobă   prelungirea  duratei contractului de concesiune nr.30901  

din 20.12.2004, încheiat cu d-na dr.Moișanu Gabriela , pentru spaţiul cabinetului 

medical individual , situat în  incinta imobilului "Dispensar  medical nr.1"  din  

Huși B-dul 1 Mai nr.4, bl.25,parter,în suprafaţă  totală de 85,81 mp,  

aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, pe o perioadă de  7 ani şi 6 luni, 

respectiv  până la data de  30.06.2027. 

 

         Art.2.Modificarea prevăzută  la art.1 va face obiectul unui act adiţional la 

contractul  de concesiune nr.30901 din 20.12.2004. 

 

         Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze actul 

adiţional  în numele şi pentru Municipiul Huşi . 

 

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

municipiului Huşi . 
 

 

 

                                                                              HUŞI  ,  26  septembrie  2019                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate , 

      Sergiu Boeru                                                              Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 


