
     ROMÂNIA 

   JUDEŢUL VASLUI 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

         735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 
                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 291  

privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși, cu 

sediul in Husi, str.1 Decembrie, nr.9, et.2, cam.31, a imobilelor Stadionul 

Municipal Huși, situat în Aleea Stadionului nr.6 și  Sala de Sport  situata în strada 

A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea 

domeniului public şi privat  nr. 25266 din 10.08.2022 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi 

nr.25262/10.08.2022 privind darea în administrareaClubului   Sportiv 

Municipal Hușana  Huși, cu sediul in Husi, str.1 Decembrie, nr.9, 

et.2, cam.31 ,  a imobilelor Stadionul Municipal Huși, situat în Aleea 

Stadionului nr.6 și  Sala de Sport  situata în strada A.I.Cuza nr.12, 

proprietatea municipiului Huși; 

•  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.225   din 17.06.2022 
privind inființarea  Clubului   Sportiv Municipal Hușana  Huși, 

instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Huși; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.25644 din 10.08.2022; 

• Raportul Compartimentului juridic nr.25464 din  12.08.2022 ; 

•  Avizul nr.298 din 16.08.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.209 din 16.08.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;     

• Avizul  nr.144 din 16.08.2022 al Comisiei pentru invațământ, 

culte, cultură , tineret, turism, sanatate, munca,protectie sociala, 

protectia copilului, familie; 
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           În conformitate cu prevederile 867 – 870 din Codul Civil , cu modificarile si 

completarile ulterioare ,  art.108  alin.(1) , art. 129 alin.(1)  și alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) 

, art.297 alin.(1) lit.a) , art.298 - 301 din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind 

Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            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, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

                   HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1.(1) Se aprobă  darea în administrarea Clubului   Sportiv Municipal 

Hușana  Huși, a imobilului Stadionul Municipal Huși, apartinand domeniului public 

al municipiului Husi, situate in Husi, Aleea Stadionului nr.6, cu valoarea de inventar de 

1.283.363,54 lei, suprafața teren = 13.455 mp. 

       (2) Bunurile și mijloacele fixe ce aparțin Stadionului Municipal Huși  sunt : 

C1-Tribuna mare, birouri si vestiare, S.c.=972 mp, Scd=1.100 mp; C2-Tribuna mica, 

S.c=168 mp; C3-Grup sanitar, S.c.=24 mp; Scaune public-1500 bucati; Camere 

supraveghere-3 bucati, Cismea stradala 2 bucati, Banci rezerva pentru stadion cu 10 

scaune 2 bucati, Scaune plastic 492 bucati, Grup sanitar, 

     Art.2. Se aprobă  darea în administrarea Clubului   Sportiv Municipal Hușana  

Huși,  a imobilului  Sala de sport, apartinand domeniului public al municipiului 

Husi,  situat  in municipiul Husi str.Al.I.Cuza nr.12, avand valoarea de inventar 

de 1.819.239,76 lei, suprafața teren = 1494 mp. 

    Art.3(1).Darea în administrarea imobilelor prevazute la art.1 și art.2  va face 

obiectul unui  contract  de dare în administrare încheiat între Municipiul Huși și 

Clubul   Sportiv Municipal Hușana  Huși. 

              (2) Drepturile si obligatiile municipiului Husi si ale Clubului Clubul   

Sportiv Municipal Hușana  Huși sunt prevazute in Contractul de dare in 

administrare. 

              (3) Forma Contractului  de dare in administrare este prezentat în Anexa 

nr.2. 

              (4)Se împuternicește primarul municipiului Huși, ing.Ioan Ciupilan, să 

semneze în numele și pentru Municipiul Huși, Contractul de dare în administrare 

menționat la al.1. 

      Art.4. Bunurile date in administrare vor fi folosite in vederea desfasurarii de 

activitati sportive, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare 

si functionare a Stadionului Municipal Husi, aprobat prin H.C.L. nr.57 din 25 

septembrie 2012 si ale Regulamentului de organizare si functionare a Salii de 

sport din Municipiul Husi, aprobat  prin H.C.L. nr.262 din 28 octombrie 2010. 

          Art.5. Termenul de predare –primire a bunurilor  este de 7 zile de la data 

incheierii Contractului de dare in administrare.  

 

 

 

 



           Art.6. Dreptul de administrare se inscrie in cartea funciara de catre titularul 

acestui drept. 

           Art.7.Administratorul  încheie contracte ferme cu furnizorii  de utilităţi şi  

respectă obligaţiile asumate prin  aceste contracte. 

          Art.8.  Lista  bunurilor  din domeniul public al municipiului Husi  care se 

dau in administrarea  Clubului Sportiv Municipal Husana  Husi este prezentată în 

Anexa nr.1. 

           Art.9. Anexele  nr.1 și nr.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.10.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi și   Clubul Sportiv Municipal Hușana  Huși. 
 

 
 

                                                                                                 HUŞI  ,  17 august 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                    Contrasemnează pentru legalitate 

, 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 


