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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.77 
privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 422 mp si a anexei cu 

suprafata de 44 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in strada 

Dobrina nr.12.C, catre domnul Sabadac Veronel  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea concesionarii directe a terenului in 

suprafata de 422 mp si a anexei cu suprafata de 44 mp apartinand domeniului 

privat al municipiului Husi, situate in strada Dobrina nr.12.C,catre domnul 

Sabadac Veronel; 

 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 pentru agricultura, cadastru, fond funciar, 

protectia mediului inconjurator; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publica, modificata si completata, Cap.II, art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; prevederile art.36 alin.(2) litera c) coroborat cu art.36 alin.(5) litera b) si ale 

art.123 alin.(1) 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 concesionarea directa a terenului in suprafata de 422 mp si a 

anexei cu suprafata de 44 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate 

in strada Dobrina nr.12.C,catre domnul Sabadac Veronel. 
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             (2) – Imobilul are numarul cadastral 74074 si este inscris in cartea funciara 74074 

UAT Husi. 

 

           Art.2. – Redeventa anuala este de 1058,4 lei si va fi indexata anual cu rata medie a 

inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica. 

 

           Art.3. – Termenul concesiunii este de 49 ani, incepand cu data predarii-primirii 

consemnata in  procesul verbal de predare-primire. 

 

 Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.      
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