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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

 

    HOTARÂREA NR.56  
privind aprobarea schimbarii titularului contractului de concesiune al imobilului situat in 

municipiul Husi, Bd.1 Mai nr.91 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Husi,judetul Vaslui; 

  

           Avand in vedere: 

 expunerea de motive  privind aprobarea schimbarii titularului contractului de concesiune al 

imobilului situat in municipiul Husi , Bd.1 Mai nr.91; 

 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 ; 
             In conformitate cu prevederile art.871- 873 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicata, modificata si completata, ale art.36 alin.(2) litera  c), coroborat cu art.36 alin.(5) litera 

b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

         In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

         Art.1. Se aproba schimbarea  titularului contractului de concesiune  nr. 35393 din 08.07.2013  

,  avand ca obiect concesionarea imobilului - teren situat in municipiul Husi , Bd.1 Mai nr.91, in 

suprafata de 17 mp, cu numar cadastral 73239,  prin inlocuirea partii contractante P.F.A. Moga Gelu 

cu I.F.  Moga Gr.Gelu. 

         Art.2.Ca urmare a schimbarii prevazuta la art.1 se va incheia un nou contract de concesiune  

pe numele actualului titular, pentru perioada de timp  rămasă până la expirarea contractului de 

concesiune inițial , respectiv 12.08.2033. 
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        Art.3.Se imputerniceste primarul municipiului Husi sa semneze in numele si pentru municipiul  

Husi contractul de concesiune. 

         Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi. 

 
                                                                                    HUȘI, 28 februarie 2019  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                 Contrasemnează, 

          Cristinel Popa                                               Secretarul municipiului Huși  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


