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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.302 

privind emiterea avizului de principiu în vederea concesionării prin licitație publică a 

terenului în suprafaţa de 362,25 mp, aparţinând domeniului public al municipiului 

Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat în strada Ştefan cel Mare nr.55  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind emiterea avizului de principiu în vederea 

concesionării prin licitație publică a terenului în suprafaţa de 362,25 mp, 

aparţinând domeniului public al municipiului Huşi, aflat în proprietatea 

municipiului Huşi, situat în strada Ştefan cel Mare nr.55; 

 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 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.36 alin.(2) 

litera c) coroborat cu art.36 alin.(5) litera b) 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. Se acordă aviz favorabil de principiu în vederea concesionării prin licitaţie 

publică a terenului în suprafaţa de 362,25 mp, aparţinând domeniului public al municipiului 

Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat în strada Ştefan cel Mare nr.55, în 

vederea construirii unei terase. 

            Art.2. Se aprobă Studiu de Oportunitate prevăzut in Anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

           Art.3. 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 

 

 
 


