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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.214 

privind darea în folosinta, pe perioada contractului de delegare a gestiunii catre 

SC”PARCURI VERZI” SRL HUSI  a spatiului în suprafata construita de 61,96  mp, 

situata  in Municipiul Husi, str.1 Decembrie nr.9 ,  Corp B , judetul Vaslui si a spatiului 

secundar in suprafata de 18.840,14 mp situat in Husi, str. Husi-Voloseni nr.20, judetul 

Vaslui. 

  

   Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

   Avand in vedere: 

  expunerea de motive, privind darea în folosinta, pe perioada contractului de 

delegare a gestiunii catre SC”PARCURI VERZI” SRL HUSI a spatiului în 

suprafata construita de 61,96  mp, situata  in Municipiul Husi, str.1 Decembrie 

nr.9 ,  Corp B , judetul Vaslui si a spatiului secundar in suprafata de 18.840,14 mp 

situat in Husi, str. Husi-Voloseni nr.20, judetul Vaslui. 

 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 juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti ; 

   In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia, modificata si completata, art.123 din Legea nr.215/2001  

privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata; 

   In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile art.36 

alin.(5) lit.a) si 45 alin.(3) din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, modificata si completata ; 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.(1)Se aproba darea in folosinta, pe perioada contractului de delegare a 

gestiunii catre SC ”PARCURI VERZI” SRL HUSI  a spatiului in suprafata construita de 
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61,96 mp, situata in Municipiul Husi, str.1 Decembrie nr.9, Corp B, judetul Vaslui, 

conform anexei  nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

           (2) Se aproba darea in folosinta pe perioada contractului de delegare  a gestiunii 

catre SC PARCURI VERZI SRL HUSI a sediului secundar compus din teren in suprafata 

de 18.840,14 mp si cladiri sera , dupa cum urmeaza:   

     

Nr.corp 

cladire/constructie 

Denumire Suprafata construita la 

sol(mp) 

C.1 Grajd 63,06 

C.2 Magazie 84,81 

C.3 Sera 340,80 

C.4 Birouri 48,17 

C.5 Cvasa pompe 7,20 

C.6 Sera 334,62 

C.7 Sera 69,50 

 situat in Husi, strada Husi –Voloseni nr.20, conform anexei nr.2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 

          Art.2. Predarea-primirea spatiilor mentionate la art.1 se va face pe baza de protocol 

incheiat intre UAT Municipiul Husi si SC “PARCURI VERZI” SRL HUSI , la care se va 

anexa procesul verbal de predare –primire semnat de comisiile dispuse de cele doua 

persoane juridice. 

          

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor constitui  obiectul unui act aditional ce se 

va incheia la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de amenajarea, intretinerea si 

infrumusetarea spatiilor verzi din  Municipiul Husi prin concesiune nr.11527 din  

02.05.2011 . 

 

Art.4. Incepand cu data prezentei, prevederile art.4 alin.(1) si alin.(2) din 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 86 din 24.03.2011  se abroga. 

 

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

municipiului Husi.  

 
                                                                            HUSI, 26 noiembrie  2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                        Contrasemneaza, 

       Popa Cristinel                                                            Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
 


