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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

 

HOTĂRÂREA NR.287  
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in 

strada General Teleman nr. 15 Municipiul Husi și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii „Reabilitare, Modernizare si Dotare Cinematograf Dacia din 

Municipiul Husi”  
 
  

                Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

               Având în vedere expunerea de motive privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in strada General Teleman nr. 15 Municipiul Husi și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, Modernizare si 

Dotare Cinematograf  Dacia din Municipiul Husi”; 
               În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 

6 și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 

2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,prevederile  art. 36  alin. (2) litera b)  

coroborat cu art.36 alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art.3 şi art.16 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, republicată, modificată şi completată; 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a 

municipiului Husi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Husi nr.30/26.02.2015; 

 

 În temeiul prevederilor  art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
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           Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a 

cladirii cinematografului Dacia si teren aferent,  situat în  municipiul Husi, strada General Teleman 

nr. 15 și aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Husi în suprafață construita de 

1138,83 mp, si teren aferent in suprafata de 1228,46 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 22177 

din 08.05.2017, nr. Cad. 70060-C1-U81 liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de 

către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare, Modernizare si Dotare cinematograf 

Dacia din municipiul Husi”. 

 

            Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

 

           Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Husi, județul 

Vaslui a cheltuielilor pentru proiectare, racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.). 

 

            Art.4. Consiliul Local al municipiului Husi, se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

           Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate 

de UAT Husi în valoare de 1.724.891,76 lei cu TVA inclus. 

           Art.6.Consiliul Local al Municipiului Husi se obligă ca, după preluarea  amplasamentului și 

a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani. 

           Art.7.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Huşi.   

 
                                                                                                     HUȘI, 01 octombrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ ,                           Contrasemnează, 

      Ionel Matei                                                                        Secretarul municipiului Huși  

                             jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 


