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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.06 

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra 

terenului in suprafata de 6000 mp, situat in municipiul Husi, str.Doctor Inginer 

Ioan Neamtu, nr.40 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind  aprobarea constituirii cu titlu gratuit a 

unui drept de superficie asupra terenului in suprafata de 6000 mp, 

situat in municipiul Husi, str.Doctor Inginer Ioan Neamtu, nr.40; 

 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  pentru agricultura, cadastru, fond 

funciar, protectia mediului inconjurator;                                  

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, 

turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publica, modificata si completata, art. 693-702 din Legea nr.287/2009 

privind Codul Civila, 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.(1) Se aproba constituirea cu titlu gratuit, in favoarea Episcopiei 

Husilor, Protopopiatul Husi, Parohia “Sf.Ap.Toma” Husi, a unui drept de 

superficie asupra terenului  apartinand domeniului privat al municipiului Husi, 

situat in strada Doctor Inginer Ioan Neamtu, nr.40, in suprafata de 6000 mp, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, anexa la 

prezenta hotarare, in vederea realizarii obiectivului de investitii “Lacas de cult 

ortodox, asezamant social si baza sportiva”. 

            (2) Anexa mentionata la alin.(1) face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

      Art.2.(1) Dreptul de superficie se constituie pe o durata de 99 ani . 

           (2) In conformitate cu prevederile art.694 din Noul Cod Civil, la expirarea 

termenului mentionat la alin.(1)  dreptul de superficie poate fi reinnoit . 

          (3) Dreptul de superficie poate fi instrainat in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare . 
 

           Art.3. Se revoca Hotararile Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 211 

din 13.11.2014, nr.184 din 27.08.2015 si nr. 262 din 28.12.2015 . 
 

          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 
 


