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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.124  

privind punerea la dispozitie Poliţiei Locale din Municipiul Huşi a unui spaţiu, 

situat în imobilul Centrul Consultativ Huşi, din strada 1 Decembrie nr.17, pentru 

asigurarea gratuita cetatenilor municipiului Husi a consultantei specifice, in 

colaborare cu Seviciile Publice din subordinea Consiliului Local Husi, in perioada 

post- implementare a proiectului „Crearea unui Centru Consultativ pentru cetatenii 

municipiului Husi” SMIS 12185 

 

  Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

           Având în vedere: 

  Expunerea de motive privind darea în folosinţă gratuită Poliţiei Locale din 

Municipiul Huşi a unui spaţiu, situat în imobilul Centrul Consultativ Huşi, 

din strada 1 Decembrie nr.17, judeţul Vaslui; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

             În conformitate cu obligatiile asumate in contractul de finantare 

nr.970/07.10.2010 incheiat pentru finantarea proiectului ”Crearea unui Centru 

Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi” SMIS 12185; 

           În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                     HOTĂRĂŞTE: 

 

              Art.1(1) Se aprobă punerea la dispozitie Poliţiei Locale din municipiul Huşi, pe 

perioada post-implementare a proiectului “Crearea unui Centru Consultativ pentru 

cetatenii municipiului Husi” SMIS 12185, a unui spaţiu în suprafaţa de 36,48 mp, situat 

în imobilul aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Huşi “Centrul 

Consultativ Huşi”, din strada 1 Decembrie nr.17; 
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            (2) Elementele de identificare ale spaţiului menţionat la alin.(1) sunt cele 

prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

       Art.2 (1)Imobilul va fi pus la dispozitie prin Protocol de predare-primire încheiat 

intre UAT Municipiul Huşi şi Poliţia Locală din municipiul Huşi. 

             (2) In perioada prevazuta la art.1(1) din prezenta hotarare, personal specializat 

din cadrul Politiei Locale din municipiul Husi, in colaborare cu Serviciile Publice din 

subordinea Consiliului Local Husi, va asigura gratuit cetatenilor municipiului Husi 

consultanta pentru preventia si  medierea in vederea stingerii/evitarii starilor conflictuale 

dintre persoane, victime ale agresiunilor/violentei fizice si/sau psihice. 

           (3) Spatiul va fi utilizat pentru amplasarea/instalarea componentelor informatice 

precum si utilizarea acestora, in conditiile legii, pentru accesul la baza de date ale MAI, 

de catre personal specializat din cadrul Politiei Locale din municipiul Husi. 

 

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

municipiului Huşi. 

 
                                                                        HUŞI, 25 mai 2017  

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                      Contrasemnează, 

             Radu  Bobârnat                                    Secretarul municipiului Huşi  

                 jr.Monica Dumitrașcu 

 


