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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  19   consilieri 

HOTĂRÂREA NR.168 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri ce aparţin domeniului public al 

municipiului Huşi, aflate în administrarea Centrului Public de Desfacere Huşi, situate în Bazarul din strada 

Ştefan cel Mare 

 

 

  Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui . 

 

             Având în vedere : 

• expunerea de motive privind aprobarea închirierii  prin licitaţie publică a unor 

terenuri  ce aparţin domeniului public al municipiului Huşi, aflat în 

administrarea Centrului Public de Desfacere Huşi, situat în Bazarul  din strada  

Ştefan cel Mare ; 

• 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 Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , 

modificată şi completată , cu prevederile art.36 alin.(2)  

lit.c) coroborat cu art.36 alin.(5) litera a) , art.123  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 s i completările ulterioare ; 

 

             H O T A R A S T E: 

 

    Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a 2  locuri de teren , respectiv: 

locurile nr.14 şi nr.15 ,  în  suprafaţa de 9 mp fiecare , aparţinând domeniului public al 

municipiului Huşi, aflate  în administrarea Centrului Public de Desfacere Huşi,Bazarul din 

strada  Ştefan cel Mare,   conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre . 
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            Art.2.  Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. (1) Licitaţia va avea loc pe data de  05 iulie 2018, ora 10,30 ,  la sediul 

Primăriei municipiului Huşi . 

            (2) Pentru a se putea desfăşura licitaţia este necesar depunerea a minim 2 oferte . În 

cazul în care nu  se depun 2 oferte şi nu   se adjudecă terenul la prima şedinţă de    licitaţie ,se 

vor organiza încă două licitaţii ,în zilele de joi ,din două în două săptămâni la orele 10,30 la 

sediul Primăriei Municipiului Huşi ,până la adjudecare (în data  de  19.07.2018 şi în data de  

02.08.2018). 

          (3)  În cazul în care se depune o singură ofertă se poate adjudeca la a treia şedinţă de 

licitaţie consecutivă . 

          (4)  Perioadele de depunere a ofertelor în cazul în care se vor organiza a doua şi a treia 

şedinţă de licitaţie sunt: 

               a)Pentru licitaţia din data de  19.07.2018  ,ofertele se primesc în perioada  

09.07.2018 - 17.07.2018 , ora 12,00 ; 

                b)Pentru licitaţie din data de  02.08.2018 ,ofertele se primesc în perioada 

23.07.2018 - 31.07.2018  , ora 12,00. 

 

           Art.4(1) Preţul de pornire la licitaţie este de 13,90  lei/mp/lună   conform Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 295 din 08.12.2017. Preţul stabilit constituie baza 

de impozitare asupra căreia se va calcula cota de TVA legal reglementata. Preţul chiriei va fi 

modificat anual prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Huşi.          

            (2) Pasul de licitaţie este de 10% din preţul de pornire la licitaţie . 

 

         Art.5.  Termenul de închiriere este 05 ani începând cu data predarii-primirii, 

consemnată în procesul verbal, cu posibilitate de prelungire . 

 

           Art.6.  Taxa de participare  la licitaţie este  200 lei  / participant. 

 

           Art.7.(1)  Garanţia  de participare la  licitaţie este  30% totalul  chiriei pe un an/teren . 

       (2)  Garanţia de participare la licitaţie depusă de către ofertantul  câştigător se 

compensează în contul chiriei . 

       (3)  Garanţia de participare depusă de către ofertantul necâştigător se restituie în 

termen de 7 zile. 

 

 

 

 Art.8. (1) Se aprobă Comisia de licitaţie în următoarea componenta :  

 Preşedinte : Nacu Mihaela    - consilier municipal; 

 Membri : jr.Voinescu Mihaela - consilier juridic, Compartiment juridic;  

        ec.Solomon Monica - consilier,  Serviciu  Impozite  

                                                               şi Taxe Locale;  



        ec.Herghelegiu Ticu – şef serviciu la Centrul Public de 

                                                               Desfacere Huşi; 

        Boeru Sergiu    - consilier municipal; 

        Matei Ionel    - consilier municipal; 

                           Trifan Bogdan     - consilier municipal. 

 

                (2) Secretariatul Comisiei este asigurat de doamna  Filote Gena – inspector de 

specialitate Centrul Public de Desfacere Huşi. 

                                               

          Art.9.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi  .     

 

 
                                                                      HUŞI ,  31 mai  2018 

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                       Contrasemnează,  

       Cristinel  Popa                                               Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


