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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.53            
privind aprobarea predarii unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului 

public al municipiului Husi, aferente Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare 

menajera, catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea predarii unor bunuri din Inventarul 

bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, aferente Serviciului 

public de alimentare cu apa si canalizare menajera, catre SC “AQUAVAS” SA 

Vaslui; 

 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; 

 In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice 

nr.51/2006, republicata,ale Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 

241/2006, republicata, ale Capitolului II,art.8.4 din Contractul unic de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui 

nr.1727/14.12.2010, modificat si completat si ale art.36 alin.(2) litera c) si d) coroborat cu 

art.36 alin.(5) litera a) si a art.36 alin.(6) litera a) pct.14 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 A R A S T E: 

 

 Art.1. (1) Se aproba predarea unor bunuri din inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al municipiului Husi, aferente Serviciului public de alimentare cu apa 
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si canalizare menajera,catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui, in conformitate cu prevederile 

Capitolului II,art.8.4 din Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui nr.1727/14.12.2010, modificat si 

completat. 

           (2) Bunurile care vor fi predate sunt prezentate in anexa care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

 

           (3)  Predarea bunurilor  prevazute la alin.(2) catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui va 

face obiectul unui Act Aditional la Contractul unic de delegare prin concesiune a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727 din 14.12.2010. 

 

           Art.2. Se imputerniceste domnul ing.Ciupilan Ioan, Primarul municipiului Husi sa 

semneze Actul Aditional  la Contractul  unic de delegare prin concesiune a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apa si  canalizare din judetul Vaslui. 

 

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

municipiului Husi.    

 
                                                                          HUSI, 29 februarie 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza, 
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