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                                                                                                     Hotărârea a fost adoptată cu 

                                                votul  a 17 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 324 
privind trecerea unui imobil - teren în suprafaţa de 1020 mp, situat în 

municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.110.A, judeţul Vaslui, din 

domeniul public al Municipiului Huşi în domeniul public al statului, în 

vederea darii în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui  

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

            Având în vedere: 

• Referatul  Direcţiei Urbanism  nr. 27264 din 14.10.2019 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind 

trecerea unui imobil - teren în suprafaţa de 1020 mp , situat în 

municipiul Huşi , strada Calea Basarabiei nr.110.A, judeţul Vaslui, 

din domeniul public al Municipiului Huşi în domeniul public al 

statului , în vederea darii în administrarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 27265 din 14.10.2019  şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.27266 din 14.10.2019 ; 

• Nota Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 20/14940 

/T.G. din 02.09.2019 privind aprobarea transmiterii de către Guvern , 

prin Secretariatul General al Guvernului , a unei cereri către Consiliul 

Local al Municipiului Huşi, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca 

obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului 

Huşi  şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi, în 

domeniul public al statului şi în adminsitrarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui ;  
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• Adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20D/1287/C.Z. din 

03.10.2019, nr. 20/14940/T.G. din 03.10.2019, înregistrată la 

Primăria municipiului Huşi la nr. 26509 din 07.10.2019; 

• 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  art.129 alin.(2) lit.c)  , art.293 şi al pct.30 din 

Anexa nr.2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

           În temeiul art.139  alin.(2) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

                            HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1(1) Se aprobă trecerea imobilului teren, în suprafaţa de 1020 mp , situat 

în municipiul Huşi , strada Calea Basarabiei nr.110.A, judeţul Vaslui, din domeniul 

public al Municipiului Huşi în domeniul public al statului , în vederea darii în 

administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean 

Vaslui . 

            (2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(1) sunt prevăzute  

în  Anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

municipiului Huşi .          
 

 

                                                                                      HUŞI  , 31 octombrie 2019 

 

 

           PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,              Contrasemnează pentru legalitate , 

                    Gabriela Matei                                               Secretar  general , 

                   jr.MonicaDumitrașcu 
 


