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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

  

     HOTARÂREA NR.71 

privind emiterea acordului Consiliului Local al municipiului Husi pentru 

subinchirierea unui spatiu in suprafata de 14,14 mp, situat in municipiul Husi, in 

incinta Salii de Sport din strada A.I.Cuza nr.12, inchiriat de Ursu M.Dorin Mihai, 

conform contractului de inchiriere nr.20116 din 03.07.2007, catre SC Medtonic Fitness 

S.R.L. 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind emiterea acordului Consiliului Local al 

municipiului Husi privind subinchirierea unui spatiu in suprafata de 14,14 mp 

, situat in municipiul Husi, in incinta Salii de Sport din strada A.I.Cuza nr.12, 

inchiriat de Ursu M.Dorin Mihai, conform contractului de inchiriere nr.20116 

din 03.07.2007, catre SC Medtonic Fitness S.R.L.; 

 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; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

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

cu modificarile si completarile ulterioare; art.36 alin.(2) lit.c), coroborat cu art.36 alin.(5) 

lit.a) 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; 
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                      H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. Se acorda avizul Consiliului Local al municipiului Husi pentru subinchirierea 

unui spatiu in suprafata de 14,14 mp, situat in municipiul Husi, in incinta Salii de Sport din 

strada A.I.Cuza nr.12, inchiriat de Ursu M.Dorin Mihai, conform contractului de inchiriere 

nr.20116 din 03.07.2007, catre SC Medtonic Fitness S.R.L. 

 

 Art.2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


