
 
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 17 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.250  
privind darea în folosinţă gratuită a imobilului Baia Populară, aparţinând domeniului public 

al municipiului Huşi, situat în strada Cpt.N.N.Cisman nr.20, către Asociaţia pentru 

Dezvoltare Comunitară "Econova" pe o perioadă de 15 ani  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind darea în folosinţă gratuită a imobilului Baia Populară, 

aparţinând domeniului public al municipiului Huşi, situat în strada  Cpt.N.N.Cisman nr.20, 

către Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară "Econova" pe o perioadă de 15 ani; 

 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 învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 În conformitate cu prevederile art.874, art.875, art.2146-2157 din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; art.36 alin.(2) litera c) şi art.124 

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 darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 15 ani către Asociaţia pentru 

Dezvoltare Comunitară "Econova" a imobilului Baia Populară, aparţinând domeniului public al 

municipiului Huşi, situat în strada Cpt.N.N.Cisman nr.20, in vederea inființării unui Centru social 

pentru situații de urgență care va cuprinde  un adăpost și un centru de consiliere și asistență socială a 

persoanelor marginalizate social. 
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          Art.2. Lista bunurilor din domeniul public al municipiului Huşi care se dau în folosinţă 

gratuită către Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară "Econova", sunt prezentate în Anexa nr.1. 

 

           Art.3.(1) Forma Contractului de dare în folosinţă gratuită este prezentat în Anexa nr.2. 

            (2)Predarea-primirea spaţiului menţionat la art.1 se va face pe bază de proces-verbal de 

predare-primire ce va fi încheiat intre părţi în termen de 5 zile de la data semnării contractului de 

dare în folosinţă gratuită. 

 

        Art.4. Se împuternicește primarul municipiului Huși să semneze in numele și pentru 

Municipiul Huși contractul de dare in folosință cu titlu gratuit. 

 

         Art.5. Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.6 . 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 

 

 
 


