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                                                                                     Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.150 

privind preluarea contractelor de concesiune asupra unor suprafeţe de teren 

situate în municipiul Huşi, strada Sf.Gheorghe, în urma înstrăinării 

construcţiilor cu destinaţia de garaje  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive privind preluarea contractelor de concesiune 

asupra unor suprafeţe de teren situate în municipiul Huşi, strada 

Sf.Gheorghe, în urma înstrăinării construcţiilor cu destinaţia de 

garaje;   

 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; 

 În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, modificată şi 

completată, ale art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu alin.(5) lit.b) 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; 
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     HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă preluarea de către domnul Bîrsă Ştefan Adrian a 

contractului de concesiune asupra terenului în suprafaţa de 24,21 mp aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi, strada 

Sf.Gheorghe nr.2.M (fosta stradă Dr.N.Lupu  bl.I.8), atribuit către domnul Pascu 

Valerică, prin contractul de concesiune nr.5183 din 08.04.1998, ca urmare a 

înstrăinării construcţiei cu destinaţia de garaj construită pe terenul în cauză, 

conform contractului de vânzare–cumpărare nr.11 din 26.05.2017, încheiat la 

Cabinet de avocat Luigi-Cristinel Ciocan. 

 

            Art.2. Se aprobă preluarea de către domnul Bîrsă Ştefan Adrian a 

contractului de concesiune asupra terenului în suprafaţa de 24,21 mp aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi, strada 

Sf.Gheorghe nr.2.N (fosta stradă Dr.N.Lupu bl.I.8), atribuit către domnul 

Gavrilescu Florian, prin contractul de concesiune nr.5182 din 08.04.1998, ca 

urmare a înstrăinării construcţiei cu destinaţia de garaj construită pe terenul în 

cauză, conform contractului de vânzare–cumpărare nr.09 din 15.05.2017, încheiat 

la Cabinet de avocat Luigi-Cristinel Ciocan. 

 

           Art.3. Transferul drepturilor conform art.1 şi art.2 va face obiectul unor 

contracte de concesiune încheiate între Municipiul Huşi şi domnul Bârsa Ştefan 

Adrian, pentru perioadele rămase până la încetarea contractelor. 

 

          Art.4.Contractele de concesiune vor avea cuprinsul prevăzut în Anexa la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 102 din 27.04.2017. 

  

          Art.5. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze contractele 

de concesiune în numele şi pentru municipiul Huşi. 

 

          Art.6. 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 
 


