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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 15 consilieri 

 

HOTARAREA NR.188 
privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al imobilului 

situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.1 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

  

           Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea schimbarii titularului contractului de 

inchiriere al imobilului situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.1; 

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

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

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

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

             In conformitate cu prevederile art.1834 din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil, republicata, modificata si completata, ale art.36 alin.(2) litera  c), 

coroborat cu art.36 alin.(5) litera b), art.36 alin.(6) litera a) pct.17 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: 

 

         Art.1. – Se aproba schimbarea titularului contractului de inchiriere nr. 10829 

din 06.09.2000, pentru imobilul situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.1, 

prin inlocuirea partii contractante Rohatca Mircea cu Giurgea Nelu, ca urmare a 

decesului titularului. 
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         Art.2. – Ca urmare a schimbarii prevazuta la art.1 se va incheia un nou 

contract de inchiriere pe numele actualului titular. 

 

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

si pentru municipiul Husi contractul de inchiriere. 

 

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

municipiului Husi. 

 

 
                                                                          HUSI, 29 septembrie 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

         Catalin Tocu                                                        Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 


