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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.144 

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi, in 

administrarea Consiliului Judetean Vaslui a sectorului de drum judetean DJ 284, de la km 

0+000 la km 2+650, aflat pe raza municipiului Husi, ce cuprinde strada Mihail 

Kogalniceanu si strada Corni, pe perioada executarii lucrarilor 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind transmiterea din administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Husi, in administrarea Consiliului Judetean Vaslui a sectorului 

de drum judetean DJ 284, de la km 0+000 la km 2+650, aflat pe raza 

municipiului Husi, ce cuprinde strada Mihail  Kogalniceanu si strada Corni, pe 

perioada executarii lucrarilor; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti. 

 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.21 alin.(2) din OG nr.43/1997 privind regimul 

juridic al drumurilor, aprobata prin Legea nr.82/1998, republicata, modificata si 

completata, cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.36 alin.(5) lit.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: 

 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


  Art.1.– Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Husi, in administrarea Consiliului Judetean Vaslui a sectorului de drum 

judetean DJ 284, de la km 0+000 la km 2+650, aflat pe raza municipiului Husi, ce 

cuprinde strada Mihail Kogalniceanu si strada Corni, pe perioada executarii lucrarilor.  

 

            Art.2.(1) –Se aproba realizarea lucrarilor de reabilitare a sectorului de drum 

judetean DJ 284, de la km 0+000 la km 2+650, aflat pe raza municipiului Husi, ce 

cuprinde strada Mihail Kogalniceanu si strada Corni; 

            (2) – Reabilitarea strazilor prevazute la alin.(1) este parte a proiectului de 

“Reabilitare si modernizare  DJ 284; DN 24B (Husi) – Epureni – Duda – Pahnesti – 

Fundatura – Arsura – DN 28 (Ghermanesti), judetul Vaslui“. 

 

            Art.3. – Finantarea lucrarilor proiectului “Reabilitare si modernizare DJ 284; DN 

24B (Husi) – Epureni – Duda – Pahnesti – Fundatura – Arsura – DN 28 (Ghermanesti), 

judetul Vaslui“ este inclusa in programul de finantare prin Ordonanta de Urgenta 

nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, pentru anul 2014. 

 

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

municipiului Husi.    

 
 

                                                                                   HUSI, 28 august 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                Contrasemneaza, 

         Aurel Caciula                                                       Secretarul municipiului Husi 

                                                                                            jr.Monica Dumitrascu 


