
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 17 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 326  
privind darea în administrare către SC “PARCURI VERZI & URBAN TRANS” 

SRL HUŞI a Parcului de Agrement Recea, proprietatea U.A.T Huşi, situat în 

municipiul Huşi, strada Drum Recea nr.4 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

            Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 28419 din  22.10.2019 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind darea în 

administrare către SC “ PARCURI VERZI & URBAN TRANS” SRL 

HUŞI a Parcului de Agrement Recea, proprietatea U.A.T  Huşi, situat  în 

municipiul Huşi, strada Drum Recea nr.4; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.28421 din 22.10.2019 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 28420 din 22.10.2019; 

• 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 ;    

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

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

          În conformitate cu prevederile  art.108, art.297 alin.(1), art. 129 alin.(2) lit.c), 

alin.(6) lit.a) , art.298 – art.301 din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

administrativ,  art.136 alin.(1) din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

administrativ;  

            În temeiul art.139  alin.(1), 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 Ş T E : 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


 

          Art.1. Se aprobă darea în administrare către SC “PARCURI VERZI & URBAN 

TRANS”   SRL  HUŞI a Parcului de Agrement Recea, proprietatea U.A.T  Huşi, situat  în 

municipiul Huşi, strada Drum Recea nr.4, cu elementele de identificare prevăzute în 

Anexa  nr.1. 

 

 

         Art.2. Lista bunurilor din domeniul public al municipiului Huşi , reprezentând  Parc 

Agrement Recea, care se dau în administrare către  SC “PARCURI VERZI & URBAN 

TRANS”   SRL HUŞI , este  prezentată în  Anexa nr.2 . 

         Art.3. Se aprobă Contractul de dare in  administrare  prevăzut în Anexa nr.3. 

 

         Art.4 . Se împuterniceşte Primarul municipiului Huşi , ing.Ioan Ciupilan, să 

semneze în numele şi pentru Municipiul Huşi  Contractul de  dare in administrare 

prevăzut la art.3. 

         Art.5.Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.6.Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .    

 

                                                                                      HUŞI  , 31 octombrie 2019 

 

           PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,              Contrasemnează pentru legalitate , 

                    Gabriela Matei                                               Secretar  general , 

                   jr.MonicaDumitrașcu 
 


