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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

HOTĂRÂREA NR.74 
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafeţe de teren situată 

în municipiul Huşi, strada Anastasie Panu nr.2, în urma înstrăinării construcţiei cu 

destinaţia de locuinţa parter 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  expunerea de motive privind transmiterea dreptului de concesiune asupra 

unei suprafeţe de teren situată în municipiul Huşi, strada Anastasie Panu 

nr.2, în urma înstrăinării construcţiei cu destinaţia de locuinţa parter; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicata, modificată şi completată, ale art.36 

alin.(2) litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

     HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă transmiterea către domnul Obreja Corneliu a dreptului de 

concesiune asupra terenului în suprafaţa de 305 mp aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situat în stradă Anastasie Panu nr.2, atribuit în concesiune domnului 

Resmerita Dumitru, prin contractul de concesiune nr. 4256 din 16.08.1994, ca urmare a 
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înstrăinării construcţiei cu destinaţia de locuinţa construită pe terenul în cauză, conform 

contractului de vânzare–cumpărare nr.2042 din 13.09.2016. 

 

           Art.2. Transferul drepturilor prevăzute la art.1 va face obiectul unui contract de 

concesiune încheiat intre Municipiul Huşi şi domnul Obreja Corneliu, pentru perioada 

existenţei cosntructiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze contractul de 

concesiune în numele şi pentru municipiul Huşi. 

 

          Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .                                                            

                                                                                              

                                                             HUȘI, 31 octombrie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                Contrasemnează, 

     Nicoleta Rotariu                                               Secretarul municipiului Huși  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


