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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.320  
privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020” a 
terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente 
acestuia  

 
 

            Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui; 
            Având în vedere: 

• Solicitarea SC AQUAVAS SA Vaslui nr. BG 6064 din 31.08.2022, 
înregistrată la Primăria Municipiului Huși la nr. 27399 din 02.09.2022; 

• Referatul Biroului Tehnic nr.28749 din 13.09.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.28750 din 
13.09.2022  privind punerea la dispoziția proiectului  „Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui , în 
perioada 2014-2020”  a terenurilor pentru construcția/ extinderea/ 
reabilitarea investițiilor aferente acestuia; 

• Raportul de specialitate al Biroului Tehnic nr.28751 din 13.09.2022; 

• Raportul de specialitate al Direcției Urbanism, Administrare și 
Dezvoltare Locală nr. 28927 din 14.09.2022; 

• Adresa Direcției Urbanism nr. 28938 din 14.09.2022;  

• Avizul nr.328 din 14.09.2022 al Comisiei juridice de disciplină, pentru 
administrație publică locală, apărare ordinii publice, respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.228 din 14.09.2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului 
si urbanism,administrarea domeniului public si privat al municipiului 
,realizarea lucrarilor publice,conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 

• Avizul nr.197 din 14.09.2022 al Comisiei de studii, prognoze și programe 
economico-sociale, buget, finanțe, privatizare,servicii publice și comerț; 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare 
de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.241/2006 – Legea 
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serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, 
Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.f) 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

  În temeiul art.139 alin.(3) lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1 .Se aprobă punerea la dispoziție a terenurilor de pe domeniul public al UAT 

Municipiul Huși în suprafață totală de 123.295,93 mp, din care 34.503,93 mp ocupată 

definitiv și 88.792 mp ocupată temporar, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui , în perioada 2014-2020”, indentificate 

conform Anexei nr.1 – Lista investițiilor  si Anexei nr.2 – Planuri de situație. 

 

Art.2.Terenurile aferente investițiilor din cadrul proiectului “Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui , în perioada 2014-2020”, 

menționate la art.1 fac parte din domeniul public al Municipiului Huși, teren intravilan și 

extravilan. 

 

           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huși. 
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