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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  14  consilieri 

HOTĂRÂREA NR.126 
privind actualizarea redevenţei pentru concesionarea serviciului de salubrizare, concesionarea serviciului de 

administrare, amenajare, întreţinerea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi şi pentru concesionarea bunurilor 

proprietatea Municipiului Huşi, incluse în infrastructura aferentă  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere: 

• expunerea de motive privind  actualizarea redevenţei pentru concesionarea serviciului 

de salubrizare, concesionarea serviciului  de administrare, amenajare , întreţinerea şi 

înfrumuseţarea spaţiilor verzi şi pentru concesionarea bunurilor proprietatea 

Municipiului Huşi, incluse în infrastructura aferentă ; 

• 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  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice , republicata,   Legii nr.101 din 25.04.2006 privind serviciul de  salubrizare a 

localităţilor, republicata, Legii nr.24 din 15.01.2007 privind reglementarea şi  administrarea spaţiilor 

verzi din  intravilanul localităţilor, republicata, ale art. 36 alin.(2) lit.c) şi d) coroborate cu art.36 

alin.(6) lit.a) pct.10 şi pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 În temeiul  art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;  

  

     HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.(1) Se aprobă actualizarea redevenţei datorate pentru concesionarea serviciului de 

salubrizare, serviciului de administrare, amenajare , întreţinerea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi şi 

pentru concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Huşi, incluse în infrastructura aferenta . 

          (2) Cuantumul redevenţei se stabileşte în sumă de : 

• 2340 lei/an pentru SC"ECOSALUBRIZARE PREST" SRL Huşi; 

• 2330 lei/an pentru SC'PARCURI VERZI "SRL Huşi ; 

şi va face obiectul unui act adiţional încheiat la contractul iniţial de delegare a gestiunii prin 

concesiune, cu cele două societăţi. 
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          Art.2.  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 
 


