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HOTĂRÂREA NR.312

privind rectificarea H.C.L. nr.291/17.08.2022, privind darea in
administrarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, cu sediul in
Municipiul Husi, str.1 Decembrie, nr.9, etaj 2, cam. 31, a imobilelelor
Stadionul Municipal Husi situat in Aleea Stadionului nr.6 si Sala de sport
situate in str.A.I.Cuza, nr.12, proprietatea municipiului Husi
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere:
• Referatul Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea
domeniului public şi privat nr.26084 din 19.08.222;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.26091 din
19.08.2022 privind însuşirea de către Consiliul Local al
municipiului Huși a modificării pozitiei nr.273 a inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi,
județul Vaslui;
• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 26092 din 19.08.2022.;
• Raportul Compartimentului juridic nr.26109 din 19.08.2022;
• Avizul nr.320 din 23.08.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină,
pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
• Avizul nr.225 din 23.08.2022 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.155 din 23.08.2022 al Comisiei pentru învăţământ, culte,
cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia
copilului, familie;

În conformitate cu prevederile art.286 alin.(1) şi alin.(4), art.289, al.5. si
al.6 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, şi ale art. 858 – 860 din Legea nr.287/2009
privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) şi art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Luand in considerare H.G.nr.392/2020 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului
Husi nr.291/17.08.2022, dupa cum urmeaza:
a) Se rectifica Anexa nr.1 in sensul inscrierii corecte la pozitia nr.2 (Sala de
sport) a suprafetei de 1494 mp si a valorii de inventar de 1.819.239,76 lei
si, in consecinta, Anexa nr.1 la Hotararea nr.291/17.08.2022 va avea
continutul prevazut in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
b) Se rectifica Anexa nr.2 in sensul inlocuirii la Art.3 lit.a) a sintagmei
“unitatea de invatamant” cu sintagma “Clubul Sportiv Municipal Husana
Husi” si, in consecinta Art.3 lit.a) va avea urmatorul continut :
“Art.3 a) sa predea in vederea administrarii cladirilor si terenul
afferent in care isi desfasoara activitatea Clubul Sportiv Municipal Husana
Husi in baza unui proces verbal de predare primire , in termen de 5 zile de
la incheierea contractului. “
Ca urmare a rectificarii prevazuta mai sus, Anexa nr.2 la Hotararea
nr.291/17.08.2022 va avea continutul prevazut in Anexa nr.2 la prezenta
hotarare.
Art.2.Anexa nr.1 si Anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi.
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