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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

 

 

HOTĂRÂREA NR.78 

privind aprobarea locurilor pentru parcările publice cu plată pe raza 

municipiului Huşi 

 

  

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea locurilor pentru parcările 

publice cu plată pe raza municipiului Huşi; 

 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 Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, modificată şi completată, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr.51 din 26.02.2015 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de 

Administrare a parcărilor publice din Municipiul Huşi şi aprobarea Regulamentului 

privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare pe raza 

municipiului Huşi, ale art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
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         În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

            HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art.1.(1) Se aprobă locurile de parcare pentru parcările publice cu plată pe 

raza municipiului Huşi, după cum urmează: 

1. Bulevardul 1Mai, pe partea dreaptă, de la intersecţia cu str.G-ral Teleman 

până la intersecţia cu str.Meleti Istrati – 13 locuri, conform Anexei nr.1; 

2. Strada G-ral Teleman, pe partea dreaptă, din fata restaurantului  

„Podgoriile Husului” până la intersecţia cu Str.Florilor – 25 locuri, 

conform Anexei nr. 2; 

3. Strada Florilor, pe partea dreaptă, de la intersecţia cu Str.General Teleman 

până la imobilul cu nr.2 – 11 locuri, conform Anexei nr.3; 

4. Strada G-ral Teleman, pe partea stângă, de la intersecţia cu B-dul 1Mai, 

până la intersecţia cu str.Ştefan cel Mare – 41 locuri, conform Anexei 

nr.4; 

5. Parcarea de la intersecţia str.G-ral Teleman cu Bd.1 Mai (lângă A.N.A.F) 

– 24 locuri, conform Anexei nr.5; 

6. Strada Ştefan cel Mare partea dreaptă de la str.Eroilor până la str.G-ral 

Teleman – 31 locuri, conform Anexei nr. 6; 

7. Strada Ştefan cel Mare în spatele blocului CEC – 34 locuri, conform 

Anexei nr. 7. 

 

     (2) Anexele nr.1- nr.7 fac parte integrantra din prezenta hotărâre. 

 

           Art.3.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 


