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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17  consilieri 

 

HOTARAREA NR.248  
privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesiune pentru 

terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru care pana 

la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa de teren, incepand cu data de 01.01.2015 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de 

concesiune pentru terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi, 

pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa de teren, incepand cu 

data de 01.01.2015; 

 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  Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile 

si completarile ulterioare si  ale  art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin.(5) 

lit.b) 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(1) – Se aproba prelungirea duratei cu 10 ani incepand cu data de 

01.01.2015, pana la data de 31.12.2024 pentru urmatoarele contracte de 

concesiune:  
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 Contract de concesiune nr.7944 din 21.03.2011, concesionar Hagiu 

Catalin Gabriel; 

 Contract de concesiune nr.3604 din 15.02.2005, concesionar   

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA; 

 Contract de concesiune nr.23 din 03.01.2011, concesionar SC 

SERVEX SRL; 

 Contract de concesiune nr.24 din 03.01.2011 , concesionar   

SC FARMNOVA SRL; 

 Contract de concesiune nr.8400 din 24.03.2011,concesionar STAR 

INTERNATIONAL  SRL; 

 Contract de concesiune nr. 3861 din 17.02.2005, concesionar SC 

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA; 

 Contract de concesiune nr.13221 din 22.05.2006, concesionar 

CONFIN SCM. 

 

         (2) – Terenurile care fac obiectul contractelor mentionate  la alin.(1) sunt 

terenuri pentru care pana la data de  31.12.2003 s-a datorat taxa de teren. 

 

           Art.2. Prelungirea duratei contractelor de concesiune mentionate la art.1, va 

face obiectul unor acte aditionale la aceste contracte. 

 

          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 ,  18  decembrie  2014  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,     Contrasemneaza, 

      Hoha  Gheorghe                                          Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 


