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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  18   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.203  
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 90 din 29 martie 

2018 

 

 

 Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• expunerea de  motive privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Huşi nr. 90 din 29 martie 2018; 

• 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 bunurile proprietate publică, 

modificată şi completată,Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de  

construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare , art.76 din Legea 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri , prevenirea şi  sancţionarea  corupţiei, 

art.36 alin.(2) lit. c)  coroborat cu art.36 alin.(5)  lit. b) şi  art.123 alin.(2)  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.  Se modifica şi se completează Hotărârea  Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr. 90 din 29 martie 2018, după cum urmează: 

 

 

 

            (1) După art.8 se introduce un nou articol 8^1, cu următorul conţinut:  
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               "Se împuterniceşte viceprimarul municipiului Huşi, ing.Catargiu Liliana- Ecaterina, 

să semneze în numele şi pentru  Municipiul Huşi, contractul de vânzare-cumpărare în forma 

autentică". 

           (2) Se prelungesc termenele prevăzute la art.7 cu încă 60 de zile. 

 

          Art.2.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi  .   

 

                                                                                    HUŞI ,  28 iunie   2018   

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                 Contrasemneaza,  

         Matei  Ionel                                             Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


