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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  18   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.204 

privind aprobarea contractelor de dare în administrare intre U.A.T. Municipiul Huşi prin Consiliul Local al 

Municipiului Huşi şi Consiliul Judeţean Vaslui pentru bunurile imobile necesare "Staţiei de transfer a 

deşeurilor" şi "Închidere finală depozit deşeuri"  

 

     Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

             Având în vedere: 

• expunerea de motive privind  aprobarea contractelor de dare în  administrare intre 

U.A.T. Municipiul Huşi  prin Consiliul Local al Municipiului Huşi  şi Consiliul 

Judeţean  Vaslui pentru bunurile  imobile necesare "Staţiei de transfer a deşeurilor" 

şi  "Închidere finală depozit deşeuri" ; 

• 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 art.861 alin.(3) şi art.867-870 din Legea nr.287/2009 

privind  Codul Civil, republicata, cu modificările şi completările ulterioare  ,  art.36 alin.(2) lit.c)  şi 

art.123 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. Se aprobă  contractul de dare în administrare intre U.A.T. Municipiul Huşi  prin 

Consiliul Local al Municipiului Huşi  şi Consiliul Judeţean  Vaslui pentru imobilul - teren , în 

suprafaţa  de 6507 mp, necesar pentru construcţia obiectivului de investiţii Staţie de transfer a 

deşeurilor în cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul 

Vaslui", conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.147 din 24.06.2009 , 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.151 din 11.05.2018. 

 

           Art.2. Se aprobă  Contractul de dare în administrare intre U.A.T. Municipiul Huşi  prin 

Consiliul Local al Municipiului Huşi  şi Consiliul Judeţean  Vaslui pentru imobilul-teren ,  în 
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suprafaţa de 28352 mp, cu destinaţia de reabilitare şi închidere finală depozit deşeuri , conform 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.259  din 28.12.2011, modificată prin Hotărârea  

Consiliului Local al municipiului Huşi nr.151 din 11.05.2018. 

 

           Art.3.Forma contractelor de administrare este prezentată în Anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

          Art.4. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi  să semneze  contractele de administrare 

în numele şi pentru Municipiul Huşi . 

 

           Art.5. 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 


