
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                             

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  
                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.240 

privind aprobarea construirii unei alveole reprezentând staţie de autobuz strada 

A.I.Cuza, vizavi de magazinul LIDL 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea construirii unei alveole reprezentând 

staţie de autobuz strada A.I.Cuza, vizavi de magazinul LIDL; 

 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, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art.18 alin.(6) din Legea nr.24 din 15.01.2007 privind reglementarea şi 

administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.36 alin.(5) 

lit.c) 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; 

 

             H O T A R A S T E: 
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 Art.1.(1) Se aprobă construirea unei alveole reprezentând staţie de autobuz 

strada A.I.Cuza, vizavi de magazinul LIDL, de către SC ANTA' 95 SRL HUSI, pentru 

staţionarea autobuzelor operatorilor de transport persoane din municipiul Huşi, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

            (2) După executarea alveolei menționate la alin.(1), aceasta urmează sa fie 

inventariată in domeniul public al municipiului Huși. 

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

municipiului Huşi.       
 

 

                                                                              HUȘI, 29 august 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ,     Contrasemnează, 

      Gabriela Matei                                          Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 


