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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

            HOTARAREA NR.52               
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 219 din 

26.11.2015 privind aprobarea vanzarii  fara licitatie publica a terenului in suprafata de 

201 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Ion Alexandru 

Anghelus nr.12.A 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr. 219 din 26.11.2015 privind aprobarea vanzarii fara licitatie 

publica a terenului in suprafata de 201 mp, apartinand domeniului privat al 

municipiului Husi, situat in strada Ion Alexandru Anghelus nr.12.A; 

 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 bunurile proprietate 

publica, modificata si completata, ale art.1734-1739 din Legea nr.287/2009 Codul Civil, 

cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 

privind Codul Fiscal, modificat si completat, ale art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), 

art.123 alin.(3) 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 modificarea art.4 alin.(1) din Hotararea Consiliului Local al 

Municipiuilui Husi nr. 219 din 26.11.2015 privind aprobarea vanzarii fara licitatie 

publica a terenului in suprafata de 201 mp, apartinand domeniului privat al municipiului 
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Husi, situat in  strada Ion Alexandru Anghelus nr.12.A, prin prelungirea termenului in 

care se poate incheia  contractul de vanzare-cumparare in forma autentica cu 90 zile. 

 

            (2) Urmare a modificarii prevazuta mai sus, alin.(1) al art.4 va avea urmatorul 

continut: 

                  “Contractul de vanzare-cumparare se va incheia in forma autentica in termen 

de cel mult  150  zile de la data adoptarii hotararii.” 

           Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 

 

                                                                          HUSI, 29 februarie 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza, 

        Cezar Anton                                                          Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 


