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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.297 

privind transmiterea Clădirilor C.1 și C.6 și a terenului aferent (fost Pavilion pediatrie, 

interne și stație oxigen) și a clădirii C.5 și terenul aferent (fost Pavilion MRF), 

aparținand domeniului public al municipiului Huși, situat in strada 1 Decembrie nr.14, 

în domeniul public al județului Vaslui  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind transmiterea Clădirilor C.1 și C.6 și a terenului 

aferent (fost Pavilion pediatrie, interne și stație oxigen) și a clădirii C.5 și 

terenul aferent (fost Pavilion MRF), aparținand domeniului public al 

municipiului Huși, situat in strada 1 Decembrie nr.14, în domeniul public al 

județului Vaslui; 

 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 art.9 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publica, modificata si completata, art.36 alin.(2) litera 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;  

  

     HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1(1).Se aprobă transmiterea Clădirilor C.1 și C.6 și a terenului aferent (fost 

Pavilion pediatrie, interne și stație oxigen) și a clădirii C.5 și terenul aferent (fost Pavilion 

MRF), aparținand domeniului public al municipiului Huși, situat in strada 1 Decembrie 

nr.14, în domeniul public al județului Vaslui. 

          (2) Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate sunt prezentate in 

Anexa nr.1. 

          (3) Lista bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Huşi care se transmit 

in domeniul public al județului Vaslui, sunt prezentate în Anexa nr.2.   

          (4) Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.2. Predarea-primirea imobilului menţionat la art.1 se va face pe bază de Protocol 

ce va fi încheiat între părțile interesate, ulterior adoptării hotărârii consiliului local de 

transmitere a dreptului de proprietate. 

 

           Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Huși să semneze in numele și pentru 

Municipiul Huși Protocolul mentionat la Art.2. 

 

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

municipiului Huşi.  

 

 

                                                                                HUȘI, 31 octombrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,     Contrasemnează, 

           Ionel  Matei                                          Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 
 


