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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

 

    HOTARÂREA NR.72 

privind închirierea directă a unei suprafaţe de teren de 5600 mp, proprietate publica a 

municipiului Huşi, situată în Huşi, strada Recea nr.1.A,pentru interes public   

 

 

    Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

            Având în vedere: 

 expunerea de motive privind închirierea directă a unei suprafaţe de teren de 

5600 mp, proprietate publica a municipiului Huşi, situată în Huşi, strada Recea 

nr.1.A, pentru interes public; 

 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;   

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

publică, modificată şi completată, prevederile art. 3 alin.(1) lit.f), art.13 alin.(1),alin.(2) şi 

art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea exutarii lucrărilor de construcţii, 

republicata, modificată şi completată şi ale art.36 alin.(5) lit.b) raportat la alin.(2) lit.c) şi 

art.115 alin.(1) 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 : 

 

          Art.1(1) Se aprobă închirierea directă a unei suprafaţe de teren de 5600 mp, proprietate 

publică a municipiului Huşi, situată în Huşi, strada Recea nr.1.A, către S.C. INSTAL 

SERVICE TECHNOLOGY S.R.L, Măgurele, județul Ilfov, necesară executării lucrărilor de 

interes public în cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului 

de canalizare şi a staţiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti, 
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judeţul Vaslui", contract VS-CLHU&NE-R-03-Lot 1 - Reţele de apă şi canalizare, staţii de 

pompare, staţii de pompare apa uzată în Huşi. 

           (2) Terenul mentionat la alin.(1) este identificat în schiţa de plan - Anexa nr.1. 

 

         Art.2. Durata închirierii este 2 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul parţilor 

semnatare. 

 

         Art.3.Nivelul chiriei  este de 0,30 lei /mp/lună, conform Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr. 137 din 26.04.2018 şi va fi modificat anual prin Hotărâre a Consiliului 

Local al municipiului Huşi . 

     

         Art.4.Forma contractului de închiriere este prezentată în Anexa nr.2. 

 

         Art.5. Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


