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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.04 
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata in 

municipiul Husi, strada Mihail Sadoveanu nr.2, in urma instrainarii constructiei cu 

destinatia de locuinta parter 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind transmiterea dreptului de concesiune 

asupra unei suprafete de teren situata in municipiul Husi, strada 

Mihail Sadoveanu nr.2, in urma instrainarii constructiei cu destinatia 

de locuinta parter; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, 

realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

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

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificata si 

completata, ale art.36 alin.(2) litera c) 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; 

  

     HOTARASTE: 
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 Art.1. Se aproba transmiterea catre domnul Radu Mauriciu a dreptului de 

concesiune asupra terenului in suprafata de 300 mp apartinand domeniului privat al 

municipiului Husi, situat in strada Mihail Sadoveanu nr.2, atribuit in concesiune 

catre domnul Grigorescu Vlad, precum si a tuturor drepturilor si obligatiilor 

prevazute in contractul de concesiune nr. 29075 din 06.12.2012, ca urmare a 

instrainarii constructiei cu destinatia de locuinta parter construita pe terenul in 

cauza, conform contractului de vanzare nr.1162 din 13.11.2015 . 

 

          Art.2. Transferul drepturilor prevazute la art.1 va face obiectul unui contract 

de concesiune  incheiat intre Municipiul Husi si domnul Radu Mauriciu, pentru 

perioada de timp ramasa pana la incetarea contractului initial. 

 

          Art.3. – Se imputerniceste primarul municipiului Husi sa semneze contractul 

de concesiune in numele si pentru municipiul Husi. 

 

          Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi .                                                            
                                

                                                                          HUSI, 28 ianuarie 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

        Aurel Caciula                                                      Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
 


