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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.44 

privind modificarea  Hotararii Consiliului local al Municipiului Husi nr.104 din 

28.04.2011 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani catre Asociatia 

Comunitara ”Totul pentru viata” Husi a spatiului in suprafata de 291,97 mp situat la 

etajul 1 al Cresei din municipiul Husi, strada Cpt.N.N.Cisman nr.26, judetul Vaslui 

Consiliul Local al Municipiului Husi,judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind modificarea Hotararii Consiliului local al Municipiului 

Husi nr.104 din 28.04.2011 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani 

catre Asociatia Comunitara ”Totul pentru viata” Husi a spatiului in suprafata de 291,97 

mp situat la etajul 1 al Cresei din municipiul Husi, strada Cpt.N.N.Cisman nr.26, judetul 

Vaslui si cererea nr.21270 din 08.02.2013 a Asociatiei Comunitare ”Totul pentru viata” 

Husi. 

 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 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.213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia, modificata si completata, art.874 coroborat cu art.867 si 

art.861 alin.(3) din Codul civil; prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.36 

alin.(5) lit.a) si art.124 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 modificarea art.1 al Hotararii Consiliului local al Municipiului 

Husi nr.104 din 28.04.2011 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani 

catre Asociatia Comunitara ”Totul pentru viata” Husi a spatiului in suprafata de 291,97 
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mp situat la etajul 1 al Cresei din municipiul Husi, strada Cpt.N.N.Cisman nr.26, judetul 

Vaslui si va avea urmatorul continut: 

 

 Art.1 – Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de 15 ani catre 

Asociatia Comunitara ”Totul pentru viata” Husi a spatiului in suprafata de 291,97 mp 

situat la etajul 1 al Cresei din municipiul Husi, strada Cpt.N.N.Cisman nr.26, judetul 

Vaslui”. 

 

            Art.2. –Ca urmare a modificarii prevazuta la art.1, se va proceda la incheierea 

unui nou protocol cu Asociatia Comunitara ”Totul pentru viata” Husi. 

 

           Art.3.- Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul municipiului 

Husi.   

 
                                                                               HUSI, 28 februarie 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza, 
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