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                                                                                     Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  13  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.146  
pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.45 din 28.02.2017 

privind predarea spaţiului în suprafaţa construită de 110,02 mp şi cota indiviză de teren de 

31,03 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Huşi, poziţia nr.447, situat în 

municipiul Huşi strada Ştefan cel Mare, nr.18, bl.L.4, sc.A, parter şi a sediilor secundare 

situate în  municipiul Huşi, strada Diaconu Irimia nr.3, strada Huși-Stănilești nr.2.A, 

judeţul Vaslui , în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din 

Municipiul Huşi, prin concesiune, nr. 9598 din 01.04.2011, către SC “ECOSALUBRIZARE  

PREST” SRL Huşi  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive pentru rectificarea  Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Huşi nr.45 din 28.02.2017 privind predarea spaţiului 

în suprafaţa construită de 110,02 mp şi cota indiviză de teren de 31,03 

mp, aparţinând domeniului public al municipiului Huşi, poziţia 

nr.447, situat în municipiul Huşi strada Ştefan cel Mare, nr.18, bl.L.4, 

sc.A, parter şi a sediilor secundare situate în  municipiul Huşi, strada 

Diaconu Irimia nr.3, strada Huși-Stănilești nr.2.A, judeţul Vaslui , în 

baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din 

Municipiul Huşi, prin concesiune, nr. 9598 din 01.04.2011,  către  SC 

“ECOSALUBRIZARE PREST” SRL Huşi; 

 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;   
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              În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, modificată şi completată,  Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor de salubrizare din Municipiul Huşi, prin concesiune, nr. 9598 din 

01.04.2011, către SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL Huşi, art.36 alin.(2) 

lit.c) coroborat cu prevederile art.36 alin.(5) lit.a) şi art.123 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, modificată şi 

completată; 

 În temeiul prevederilor 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.Se aprobă rectificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr. 45 din 28.02.2017 privind predarea spaţiului în suprafaţa 

construită de 110,02 mp şi cota indiviză de teren de 31,03 mp, aparţinând 

domeniului public al municipiului Huşi, poziţia nr.447, situat în municipiul Huşi 

strada Ştefan cel Mare, nr.18, bl.L.4, sc.A, parter şi a sediilor secundare situate în 

municipiul Huşi, strada Diaconu Irimia nr.3, strada Huși-Stănilești nr.2.A, judeţul 

Vaslui, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din 

Municipiul Huşi, prin concesiune, nr. 9598 din 01.04.2011, către SC 

“ECOSALUBRIZARE PREST” SRL Huşi, prin înlocuirea cuvântului "predarea" 

cu sintagma "darea în folosinţă". 

            Art.2. Ca urmare a rectificarii prevăzută la art.1, Art.1 al Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.45 din 28.02.2017 va avea următorul 

cuprins: 

 "Art.1(1) . Se aprobă darea în folosinţă a spaţiului în suprafaţa construită de 

110,02 mp şi cota indiviză de teren de 31,03 mp, aparţinând domeniului public al 

municipiului Huşi, poziţia nr.447, situat în municipiul Huşi strada Ştefan cel Mare, 

nr.18, bl.L.4, sc.A, parter, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

de salubrizare din Municipiul Huşi, prin concesiune, nr.9598 din 01.04.2011, către 

SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL Huşi . 

            (2) Se aprobă darea în folosinţă a sediilor secundare situate în : 

                     a) Huşi, strada Diaconu Irimia nr.3 - suprafaţa de teren de 774,3 mp  

                       şi suprafeţele construite C.1 (garaj) de 678,81 mp,  

                       conform anexei nr.1 care face parte integrantă din  

                       prezenta hotărâre  şi C2(cabina paznic)  de 5,5 mp .  

                    b) Huşi, strada Huși-Stănilești nr.2.A(depozit materiale)  

                         - suprafaţa de teren de 1320 mp şi suprafaţa construită de  

                         84 mp, conform anexei nr.2 care face parte integrantă  



                         din prezenta hotărâre,în baza Contractului de delegare a  

                         gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Huşi,  

                         prin concesiune, nr.9598 din 01.04.2011,  

                         către SC „ECOSALUBRIZARE  PREST” SRL Huşi." 

 

          Art.3.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Huşi nr.45 din 28.02.2017 rămân valabile. 

 

 Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .  

 
 

                                                                                 HUŞI, 30 iunie 2017  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,       Contrasemnează, 

        Gabriela Matei                                         Secretarul municipiului Huşi  

                  jr.Monica Dumitrașcu 
 


