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. 336
privind predarea unui tocător cãtre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.
HUSI
Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ;
Având în vedere :
• Referatul SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi nr. 3161 din
23.10.2019, înregistrat la Primãria Municipiului Husi la nr. 28554 din
23.10.2019;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Husi pentru
predarea unui tocator cãtre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST
S.R.L. – HUSI;
• Raportul SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi nr . 3171 din
24.10.2019 si Raportul Compartimentului juridic nr.28709 din
24.10.2019 ;
• Avizul Comisiei juridice si de disciplinã, pentru administratie
publicã localã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor si
libertãtilor cetatenesti ;
• Avizul
Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,
administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea
lucrãrilor publice, conservarea monumentelor istorice si de
arhitecturã ;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale,
buget,
finante , privatizare, servicii publice si comert ;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.a) din
Ordonanta de Urgențã nr.57/2019 ,cu prevederile art. 867 – 870 din Codul civil ,
republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare ; Legii nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilitãþi publice cu modificãrile si completãrile ulterioare

,art.2 alin(3) si ale alin (4) din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitãþilor cu modiifcãriel si completraile ulterioare , Hotararii Consiliului Local
al Municipiului Husi nr 220 din 23 decembrie 2013 privind aprobarea luãrii în
administre de Catre Unitatea Adminsitrativ Teritorialã Municipiul Husi a unui
numãr de 839 unitãti de compostare individualã si a unui tocator , proprietate a
judetului VASLUI , prevederile art. 129 alin (2) lit,d) , alin 4 lit.g ,alin.7 lit u) din
Ordonanþa de Urgenþã nr.57 /2019 privind Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art.139 alin (1) și alin.(3) lit.q) și art. 196 alin(1) lit
a) din Ordonanța de Urgențã nr.57 /2019 privind Codul Administrativ ;
HOTÃRÃªTE :
Art.1.(1) Se aprobã preluarea de la S.C. PARCURI VERZI & URBAN
TRANS S.R.L. HUSI a tocãtorului , proprietate a judetului Vaslui, primit în
administrare de Unitatea Administrativ Teritorialã Huși și predat la S.C.
PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. – HUSI prin Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Huși nr. 220 din 23 decembrie 2013 privind
aprobarea luãrii în administre de Catre Unitatea Adminsitrativ Teritorialã
Municipiul Husi a unui numãr de 839 unitãti de compostare individualã si a unui
tocator , proprietate a judetului VASLUI .
Art.2 . Se aprobã predarea tocãtorului prevãzut la art. 1 cãtre S.C.
ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI prin protocol de predare primire semnat
de cãtre Unitatea Administrativ Teritorialã Municipiul Husi si S.C.
ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI .
Art.3.Se împuternicește primarul municipiului Huși, ing.Ioan Ciupilan, să
semneze în numele și pentru Municipiul Huși, protocolul de predare primire .
Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã primarul
municipiului Huși și S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L . HUȘI.
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