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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  14  consilieri 

HOTĂRÂREA NR.125 
 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.214 din 26.11.2015 

privind darea în folosinţă, pe perioada contractului de delegare a gestiunii către SC ”PARCURI VERZI” 

SRL HUŞI a spaţiului în suprafaţa construită de 61,96 mp, situată în Municipiul Huşi, str.1 Decembrie nr.9, 

Corp B, judeţul Vaslui şi a spaţiului secundar în suprafaţa de 18.840,14 mp situat în Huşi, str. Huși-Voloseni 

nr.20, judeţul Vaslui 

  

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

   Având în vedere: 

• expunerea de motive,  privind darea în folosinţă, pe perioada contractului de 

delegare a gestiunii către SC”PARCURI VERZI” SRL HUŞI  a spaţiului în 

suprafaţa construită de 61,96  mp, situată  în Municipiul Huşi, str.1 Decembrie 

nr.9 ,  Corp B , judeţul Vaslui şi a spaţiului secundar în suprafaţa de 18.840,14 

mp situat în Huşi, str. Huși-Voloseni nr.20, judeţul Vaslui; 

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

publică   locală,   apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

   În conformitate cu  prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.123 ,  art.36 alin.(2) lit.c) coroborat 

cu  art.36 alin.(5) lit.a) din Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, 

republicata, modificată şi completată; 

   În temeiul  prevederilor  45  alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, modificată şi completată ; 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.(1) Se aprobă  modificarea şi completarea art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Huşi nr. 214 din 26.11.2015. 

 

             (2) Art.1 alin.(2) va avea următorul cuprins: 

                     "Se aprobă darea în folosinţă pe perioada contractului de delegare   

a gestiunii către SC PARCURI VERZI SRL HUŞI  a sediului secundar cu denumirea  Sere II 

, compus din construcţii şi  teren în suprafaţă de 18.840,14 mp , după cum urmează:   
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Nr.corp 

clădire/construcţie 

Denumire Suprafaţa construită 

la sol(mp) 

Valoare inventar 

(lei) 

C.1 Grajd 63,06 4712 

C.2 Magazie 84,81 9411 

C.3 Sera 340,80 19609 

C.4 Birouri 48,17 14110 

C.5 Casa pompe 7,20 1799 

C.6 Sera si corp 

centrala termica  

334,62 19253 

C.7 Sera 69,50 3792 

situat în Huşi, strada Huşi –Voloseni nr.20, conform anexei nr.2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

         Valorile de inventar a clădirilor/ construcţii nu conţin TVA. 

         Valoarea   de inventar a terenului  este de 724.405,6 lei ." 

 

          Art.2. Celelalte prevederi  ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 214 

din 26.11.2015 rămân neschimbate. 

 

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

municipiului Huşi .  

 

                                                                              HUŞI ,  26 aprilie 2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,               Contrasemneaza,  

      Filip  Cosmin  Adrian                              Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 


