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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.53 
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 2(doua) spatii comerciale apartinand 

domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere 

Husi, situat in Piata Victoriei, noua Hala Agroalimentara  

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

• expunerea de motive privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica 

a 2(doua) spatii comerciale apartinand domeniului public al 

municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de 

Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, noua Hala Agroalimentara; 

• 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; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publica, modificata si completata, ale art.36 alin.(5) litera a) si 

art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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     HOTARASTE: 

 

           Art.1. Se aproba inchirierea  prin licitatie publica a unui 2(doua) spatii 

comerciale - P3 si P4, cu dependintele corespunzatoare, apartinand 

domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului 

Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, noua Hala 

Agroalimentara, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 Art.2. Se aproba caietul de sarcini, conform anexei nr.2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare.  

Art.3. Licitatia va avea loc pe data de 22.03.2018, ora 10,00 la sediul 

Primariei municipiului Husi. 

 Art.4. (1) Pretul de pornire la licitatie este conform Hotararii 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr.295 din 08.12.2017 si anume: 

a) 31,70 lei/mp/luna, la care se adauga TVA, pentru spatiul in care 

se desfasoara activitatea comerciala; 

b) 2,70 lei /mp/luna, la care se adauga TVA, pentru dependinte; 

 

         (2) Pasul de licitatie este de 5% din pretul de pornire la licitatie. 

         (3) Pretul chiriei va fi modificat anual prin Hotarare a Consiliului Local 

al Municipiului Husi. 

 Art.6. Termenul de inchiriere este de 05 ani incepand cu data predarii – 

primirii, consemnata in procesul verbal, cu posibilitate de prelungire. 

 Art.7. Taxa de participare la licitatie este de 200 lei/participant / spatiu. 

 Art.8. (1) Garantia de participare la licitatie este de 30% din totalul 

chiriei pe un an / spatiu. 

           (2) Garantia de participare la licitatie depusa de catre ofertantul 

castigator se compenseaza in contul chiriei. 

          (3) Garantia de participare la licitatie depusa de catre ofertantul 

necastigator se restituie in termen de 7 zile, pe baza cererii formulate de 

acesta. 

 

 Art.9. (1)Se aproba Comisia de licitatie in urmatoarea componenta: 

Presedinte: Nechifor Alexandru Ioan – consilier municipal; 

           jr Jalba Corina Roxana –Jurist compartimentul juridic; 

          ec.Solomon Monica – consilier impozite si taxe locale; 



          ec.Herghelegiu Ticu – sef serviciu Centrul Public de 

                                                                   Desfacere Husi; 

           Matei Ionel - consilier municipal; 

           Matei Gabriela - consilier municipal; 

           Corjinschi Ioan Alexandru - consilier municipal; 

 

    (2) Secretariatul Comisiei este asigurat de doamna Filote Gena – 

inspector de specialitate la Centrul Public de Desfacere Husi.             

 Art.10. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi . 

 

 
                                                                                   HUŞI, 22 februarie 2018   

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                   Contrasemnează, 

              Cristinel Popa                                              Secretarul municipiului Huşi 

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


