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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

 

    HOTARÂREA NR.53 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 343 din 

29.11.2018 privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţa de 329 mp, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Huși, strada Ion 

Minulescu nr.13, catre domnul Nenici Mihai si doamna Nenici Dorina  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

   Având în vedere: 

 expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr. 343 din 29.11.2018  privind aprobarea vânzării directe a 

terenului în suprafaţa de 329 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului 

Huşi, situat în Huși, strada Ion Minulescu nr.13, catre domnul Nenici Mihai si 

doamna Nenici Dorina ; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;   

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

         În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

modificată şi completată, prevederile art.8 din Legea nr.15/2003, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin.(5) 

lit. b) şi art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

     HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se modifica art.4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 343 din 

29.11.2018 privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţa de 329 mp, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Huși, strada Ion Minulescu nr.13, catre 

domnul Nenici Mihai si doamna Nenici Dorina şi va avea următorul conţinut: 

              “Art.4 .Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în formă autentică în termen 

de cel mult 180 zile de la data adoptării hotărârii prin care se aprobă vânzarea". 

 

           Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 343 

din 29.11.2018 rămân valabile. 

 

  Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.    

 

 
                                                                                       HUȘI, 28 februarie 2019  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,               Contrasemnează, 

          Cristinel Popa                                             Secretarul municipiului Huși  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


