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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.223 
privind aprobarea preluarii Stadionului Municipal Husi  din administrarea SC 

“PARCURI VERZI” SRL HUSI in administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Husi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

          Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea preluarii Stadionului Municipal 

Husi  din administrarea SC “PARCURI VERZI” SRL HUSI in 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi, Hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 58 din 25.09.2012 privind 

darea in administrare a Stadionului Municipal Husi catre SC PARCURI 

VERZI SRL Husi si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi 

nr.139 din 27.07.2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-

economice pentru investitia “Reabilitare corp cladire vestiare Stadionul 

Municipal Husi“ ; 

 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 ;                                 

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

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 privind Legea educatiei 

fizice si sportului, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
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publica,modificata si completata, ale  art.867-870 din Codul Civil,modificata si 

completata si ale art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.6 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 Ă R Ă Ş T E :  

 

           Art.1. Se aproba preluarea Stadionului Municipal Husi impreuna cu anexele 

aferente, apartinand domeniului public al Municipiului Husi, situat in Husi, Aleea 

Stadionului nr.1, din administrarea SC “PARCURI VERZI” SRL HUSI in 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi, in vederea realizarii 

investitiei “Reabilitare corp cladire vestiare Stadionul Municipal Husi“. 

 

Art.2(1) Predarea-primirea se va face prin protocol. 

         (2) Se imputerniceste primarul municipiului Husi sa semneze in 

numele si pentru Consiliul Local al Municipiului Husi protocolul de predare-

primire.  

 

Art.3. 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 


