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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.119 

privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,15 mp apartinand 

domeniului privat al municipiului Husi, pentru acces exterior, situata in Husi, 

Bd.1 Mai nr.7, bl.28, sc.C, parter, ap.13, beneficiar Pricop Gh.Ioan 

 

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

             Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 

teren de 3,15  mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, 

pentru acces exterior , situata in Husi, Bd.1 Mai nr.7, bl.28,sc.C,parter, 

ap.13, beneficiar Pricop Gh.Ioan; 

 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; 

  In conformitate cu prevederile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica , 

modificata si completata si ale  art.36 alin.2 litera c) coroborat cu alin.(5) lit.b) 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 inchirierea unei suprafete de teren de 3,15 mp apartinand 

domeniului privat al municipiului Husi, pentru acces exterior , situata in Husi, Bd.1 

Mai nr.7, bl.28,sc.C,parter, ap.13, beneficiar  Pricop Gh.Ioan. 

 

         Art.2. Termenul inchirierii este 5 ani, cu posibilitate de prelungire. 

 

         Art.3. Nivelul chiriei este de 0,70 lei /mp/luna conform Hotararii Consiliului 

Local al Municipiului Husi nr. 243 din 26.11.2015 si va fi modificat anual prin 

Hotarare a Consiliului Local Husi. 

     

         Art.4.Forma contractului de inchiriere este cea aprobata prin art.3 din 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.230 din 23.12.2013. 

 

         Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  

 
 

                                                                          HUSI, 26 mai 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza, 

        Liviu Iacob                                                            Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
 


