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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.134 

privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 9984 din 23.04.2009, 

concesionar SC “PRODAN COM” SRL HUSI, pentru terenul in suprafata de 20,14 mp, 

apartinand domeniului public al municipiului Husi, strada Piata Victoriei, langa Hala 

Agroalimentara 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui. 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de 

concesiune nr. 9984 din 23.04.2009, concesionar SC “PRODAN COM” SRL 

HUSI, pentru terenul in suprafata de 20,14 mp, apartinand domeniului public al 

municipiului Husi, strada Piata Victoriei, langa Hala Agroalimentara; 

 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 juridica si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti. 

 In conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) din OUG nr.54/2006 privind regimul 

contgractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificata si completata, Legii 

nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 

art.36 alin.(2) litera c) coroborat cu art.36 alin.(5) litera a) 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. 

 

             H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. – Se aproba prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 9984 din 

23.04.2009, concesionar SC “PRODAN COM” SRL HUSI, pentru terenul in suprafata de 20,14 

mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, strada Piata Victoriei, langa Hala 

Agroalimentara, pana la data de 05.11.2016. 
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 Art.2. – Modificarea prevazuta la art.1 va face obiectul unui act aditional la Contractul de 

concesiune nr.9984 din 23.04.2009. 

 

 Art.3. – Se imputerniceste primarul municipiului Husi sa semneze actul aditional in 

numele si pentru Municipiul Husi. 

 

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

municipiului Husi.      

 

 

                                                                                     HUSI, 24 iulie 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                Contrasemneaza, 

         Liviu Iacob                                                       Secretarul municipiului Husi 

                                                                                            jr.Monica Dumitrascu 


