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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  18   consilieri 

HOTĂRÂREA NR.208  
privind darea în folosinţă, pe perioada contractului de delegare a gestiunii către SC”PARCURI VERZI & 

URBAN TRANS” SRL HUŞI a spaţiului în suprafaţa construită de 61,96 mp, situată în Municipiul Huşi, 

strada 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 & URBAN TRANS ” 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;  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 109 din 

23.04.2018 privind completarea obiectului de activitate a S.C. "PARCURI 

VERZI " SRL Huşi  cu activitatea de transporturi urbane, suburbane şi 

metropolitane, Cod CAEN 4931 şi schimbarea denumirii societăţii în S.C.  

"PARCURI VERZI & URBAN TRANS" SRL HUŞI ; 

• 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 ; 

• raportul de avizare al Comisiei  pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 

protecţia mediului înconjurător ; 

 

 

   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; 
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   În temeiul  prevederilor  art.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. Se aprobă darea în folosinţă pe perioada contractului de delegare   

a gestiunii către SC”PARCURI VERZI & URBAN TRANS ” SRL HUŞI    a sediului 

secundar cu denumirea Sere II , compus din construcţii şi  teren în suprafaţă de 18.840,14 mp 

, după cum urmează:   

 

    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.6.1 Sera  247,14 13483,96  

C.6.2. Corp centrala 

termică  

87,48  5769,04  

C.7 Sera 69,50 3792 

situat în Huşi, strada Huşi –Voloseni nr.20. 

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

         Art.2. Predarea-primirea spatiilor menţionate la art.1 se va face pe bază de protocol 

încheiat intre UAT Municipiul Huşi şi SC”PARCURI VERZI & URBAN TRANS ” SRL 

HUŞI  , la care se va anexa procesul verbal de predare –primire semnat de comisiile dispuse 

de cele două persoane juridice. 
    

Art.3. Prevederile  prezentei hotărâri vor constitui  obiectul unui act adiţional ce se va 

încheia la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de amenajarea, întreţinerea şi 

înfrumuseţarea spatiilor verzi din  Municipiul Huşi prin concesiune nr.11527 din  02.05.2011 

. 

     

          Art.4.  Prezenta hotărâre abrogă  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 

214 din 26.11.2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 125 

din 26.04.2018. 

 

 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 
 


