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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 
 

HOTARÂREA NR.261 

privind darea în administrare a imobilului Clădire Colegiul Agricol "Dimitrie 

Cantemir" Huşi cu 8 săli de clasă situat în strada I.Al.Anghelus nr.10, aflat în domeniul 

public al municipiului Huşi, Seminarului Teologic Ortodox "Sf.Ioan Gură de Aur" 

Huşi 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere expunerea de motive privind darea în administrare a imobilului 

Clădire Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" Huşi cu 8 săli de clasă situat în strada I. Al. 

Anghelus nr.10, aflat în domeniul public al municipiului Huşi, Seminarului Teologic 

Ortodox "Sf.Ioan Gură de Aur" Huşi; 

 În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, modificată şi completată, ale art.861 alin.(3) și art.867-870 din Legea nr.287/2009 

privind Codul Civil, republicata, modificată şi completată, ale art.2 alin.(1) pct.39 Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.112 alin.(1) şi 

alin.(2) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată, ale art.36 

alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) 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: 

 

  Art.1(1) Se aprobă preluarea din administrarea Colegiului Agricol "Dimitrie 

Cantemir" Huşi a imobilului Clădire Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" cu 8 săli de clasă 

situat în strada I.Al.Anghelus nr.10. 

 

           (2) Se aprobă darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox "Sf.Ioan Gură de 

Aur" Huşi a imobilului Clădire Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" cu 8 săli de clasă situat 

în strada I.Al.Anghelus nr.10. 
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           (3) Imobilul care se preia din administrarea Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" 

Huşi şi se dă în administrarea Seminarului Teologic Ortodox "Sf.Ioan Gură de Aur" Huşi, 

este identificat în Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

           Art.2. Începând cu data prezentei Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr. 113 din 26.04.2018 privind darea în administrarea Colegiului Agricol 

"Dimitrie Cantemir" Huşi a clădirilor şi terenurilor proprietatea municipiului Huşi, în care 

acesta îşi desfăşoară activitatea, se modifica prin radierea poziţiei nr.290. 

 

  Art.3(1). Se împuterniceşte Primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan, să 

semneze în numele şi pentru Municipiul Huşi, contractul de administrare, încheiat cu 

Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Ioan Gură de Aur" Huşi.  

              (2) Forma contractului de dare în administrare este cea aprobată prin Anexa nr.14 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 110 din 29.11.2016.  

 

           Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.    

 
                                                                                    HUŞI, 07 septembrie 2018  

  

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                   Contrasemnează, 

           Cristinel Popa                                               Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 
 


