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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.32 

privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect spatii 

comerciale, sedii de partide, cabinete medicale si terenuri pe care sunt amplasate 

constructii provizorii 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

           Avand în vedere: 

 expunerea de motive privind  aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand 

ca obiect spatii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale si terenuri pe care 

sunt amplasate constructii provizorii; 

 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 juridica si de disciplina, pentru adminsitratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti. 

 raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura, cadastru, fond funciar, protectia 

mediului inconjurator. 

 

 In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(5) lit.a) 

si lit.b), art.120-123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificările şi completarile ulterioare, art.1777 şi urm. din Noul 

Cod civil ; 

 In temeiul art.45 alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art. 1. Se aproba prelungirea , pe o perioada de 1 an , a duratei contractelor 
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de inchiriere avand ca obiect spatii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale 

si terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii, care au expirat la data de 

31.12.2012 . 

 

 Art.2.  In situatia in care spatiile si terenurile identificate la art.1 din 

prezenta hotarare fac obiectul unor restituiri in temeiul legilor proprietatii sau al 

unei hotarari judecatoresti irevocabile, contractul inceteaza de drept. 
 

         Art.3. Se aproba modelul contractului de inchiriere avand ca obiect spatii 

comerciale, sedii de partide, cabinete medicale si terenuri pe care sunt amplasate 

constructii provizorii, conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

 Art.4. – Pretul inchirierii spatiilor si terenurilor identificate la art.1 va fi 

stabilit  anual prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi . 

 

          Art.5. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi sa semneze 

contractele de inchiriere, aprobate conform art.3 din prezenta hotarare. 
 

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
 

 

                                                                               HUSI, 28 februarie 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,          Contrasemneaza, 

         Cătălin Ţocu                                                  Secretarul municipiului Huşi  

                        jr.Monica Dumitraşcu 
 


