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HOTĂRÂREA NR.358  
privind aprobarea cumpărării instalaţiilor destinate exclusiv iluminatului public din municipiul Huşi 

de la S.C.DELGAZ GRID S.A.  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive privind aprobarea cumpărării instalaţiilor destinate exclusiv 

iluminatului public din municipiul Huşi de la S.C.DELGAZ GRID S.A.; 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.230 /2006 privind iluminatul public, modificată şi completată, 

ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificările şi completările  

ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi compeltata, ale Legii nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată, art.36 alin.(2), lit.b) şi lit.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: 

 

 Art.1. Se aprobă cumpărarea instalaţiilor  destinate exclusiv iluminatului public din municipiul Huşi 

de la S.C.DELGAZ GRID S.A, la preţul de 49000 lei fata TVA, conform Listei instalaţiilor destinate 

exclusiv iluminatului public din Municipiul Huşi, ce constituie Anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2(1)Se aprobă perfectarea Contractului de vânzare-cumpărare a instalaţiilor de iluminat public 

din municipiul Huşi de la S.C.DELGAZ GRID S.A, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

          (2) Se împuterniceşte Primarul municipiului Huşi, inginer Ioan Ciupilan, să semneze Contractul de 

vânzare-cumpărare în formă autentică care urmează a fi încheiat intre Municipiul Huşi şi S.C.DELGAZ 

GRID S.A.          

        Art.3.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Huşi . 
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       Sergiu Boeru                                                             Secretarul municipiului Huşi  
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