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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

             HOTĂRÂREA NR.106                
privind preluarea Contractului de închiriere nr. 32001/11.11.2015 pentru terenul 

situat în municipiul Huşi, aflat în administrarea Centrului Public de Desfacere 

Huşi, în Bazarul din strada Ştefan cel Mare, în suprafaţa de 9 mp, locul nr.”5” 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  Expunerea de motive privind preluarea Contractului de închiriere nr. 

32001/11.11.2015 pentru terenul situate în municipiul Huşi, aflat în 

administrarea Centrului Public de Desfacere Huşi, în Bazarul din strada 

Ştefan cel Mare, în suprafaţa de 9 mp, locul nr.”5”; 

 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 juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 În conformitate cu prevederile art.1777-1823 din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36 

alin.(2) litera c), alin(5) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, 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(1). Se aprobă preluarea, începând cu data de 01 mai 2017, a 

Contractului de închiriere nr.32001 din 11.11.2015, având ca obiect terenul situat 
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în municipiul Huşi, aflat în administrarea Centrului Public de Desfacere Huşi, în 

Bazarul din strada Ştefan cel Mare, în suprafaţa de 9 mp, locul nr.”5”, de către SC 

“Artdoma Com“ SRL, reprezentată de domnul Artene Dorel, întrucât acesta a 

dobândit prin cumpărare, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 02 din 

23.03.2017, încheiat la Societatea Profesională Notariala “Armasu şi Gheorghiu” 

din Huşi, un chioşc (toneta) de la SC ”Ropamed” SRL, reprezentată de domnul 

Anton Pavel. 

          (2) Ca urmare a preluării prevăzută la alin.(1) se va încheia un nou contract 

de închiriere încheiat între Municipiul Huşi şi SC “Artdoma Com“ SRL, 

reprezentată de domnul Artene Dorel, pentru perioada rămasă până la încetarea 

contractului. 

          (3) Chiria este  prevăzută în contractul de închiriere şi va fi stabilită anual 

prin hotărâre a Consiliului Local Huşi. 

 

          Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze contractul 

de închiriere în numele şi pentru Municipiul Huşi. 

 

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

municipiului Huşi. 

 

 

                                                                                   HUŞI, 27 aprilie 2017  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,       Contrasemnează, 

      Sergiu Boeru                                                Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 


