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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

HOTĂRÂREA NR.110 
privind darea în administrarea unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate 

juridică din municipiul Huşi a bunurilor imobile proprietatea publică a 

municipiului Huşi, în care acestea îşi desfăşoară activitatea 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere : 

 expunerea de motive privind darea în administrarea unităţilor de 

învăţământ de stat cu personalitate juridică din municipiul Huşi a 

bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) proprietatea publică a 

municipiului Huşi, în care acestea îşi desfăşoară activitatea; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ; 

 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 juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

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

turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 În conformitate cu prevederile art.3 şi art.12 din Legea nr.213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, modificată şi completată, ale art.861 alin.(3) și 

art.867-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, modificată şi 

completată, ale art.2 alin.(1) pct.39 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, modificată şi completată, art.112 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 a 

Educaţiei Naţionale, modificată şi completată, ale art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) 
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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; 

 

             H O T A R A S T E: 

 

  Art.1(1) Se aprobă darea în administrarea unităţilor de învăţământ de stat cu 

personalitate juridică din municipiul Huşi a bunurilor imobile proprietatea publică 

a municipiului Huşi, în care acestea îşi desfăşoară activitatea, după cum urmează: 
       1. Colegiul Naţional “Cuza Voda” Huşi , bunurile prevăzute în Anexa 1;  

       2.Liceul Tehnologic „Ioan Corivan” Huşi , bunurile prevăzute în Anexa 2.  

       3.Scoala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” Huşi , bunurile prevăzute în Anexa 3. 

       4. Scoala Gimnaziala” Ion Creangă” Huşi , bunurile prevăzute în Anexa 4. 

       5. Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” Huşi , bunurile prevăzute în Anexa nr.5. 

       6.Grădiniţa cu program prelungit nr.1 Huşi , bunurile prevăzute în Anexa nr.6; 

       7.Grădiniţa cu program normal  nr.3 Huşi, bunurile prevăzute în Anexa nr. 7; 

       8.Grădiniţa cu program normal nr.4 Huşi , bunurile prevăzute în Anexa nr.8 ; 

       9.Grădiniţa  cu program prelungit  nr.7 Huşi , bunurile prevăzute în  Anexa nr. 9; 

       10.Grădiniţa cu program prelungit  nr.10 Huşi  , bunurile prevăzute în Anexa nr. 10; 

       11.Grădiniţa cu program prelungit nr.12 Huşi , bunurile prevăzute în Anexa nr.11; 

       12.Grădiniţa cu program prelungit  nr.13 Huşi , bunurile prevăzute în Anexa nr. 12. 

       13.Colegiul Agricol”Dimitrie Cantemir “ Huşi , bunurile prevăzute în Anexa nr. 13. 

 

           (2) Anexele nr.1- nr.13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Huşi , ing.Ioan Ciupilan, să 

semneze în numele şi pentru Municipiul Huşi, contractele de administrare, 

încheiate cu fiecare din unităţile de învăţământ menţionate la art.1,conform anexei 

nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.       

 

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

municipiului Huşi.    
 

 

                                                                    HUȘI 29 noiembrie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ ,                    Contrasemnează, 

         Sergiu Boeru                                                       Secretarul municipiului Huși  

                      jr.Monica Dumitrașcu 


