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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.80 

privind aprobarea inchirierii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 103 

mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Stefan cel Mare, 

nr.53  

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 

terenului in suprafata de103 mp, apartinand domeniului privat al 

municipiului Husi, strada Stefan cel Mare, nr.53. 

 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; art.36 alin.(2) litera c) coroborat cu 

art.36 alin.(5) litera b) si art.123 alin.(1) si alin.(2) 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 inchirierea fara licitatie publica a terenului in 

suprafata de 103 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada 

Stefan cel Mare nr.53, catre SC MELDIA NIKOS SRL, proprietarul imobilului-

constructie aflat pe acesta. 
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            (2) – Amplasamentul terenului este prezentat in Anexa care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 

           Art.2. – Termenul de inchiriere este de 5 ani, incepand cu data predarii-

primirii, consemnata in proces-verbal, cu posibilitate de prelungire. 

 

            Art.3. – Chiria se va achita retroactiv incepand cu data de 22.03.2012, cand 

a devenit proprietarul constructiei si a folosit terenul apartinand domeniului privat 

al municipiului Husi, conform tarifelor stabilite prin hotararile consiliului local. 

         

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

primarul municipiului Husi. 
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