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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

HOTARAREA NR.90 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30899 din 

20.12.2004, concesionar d-nul dr.Vasilescu Ioan-Victor, pentru spatiul cabinet 

stomatologic nr.2, situat  in incinta imobilului “Stomatologie”, in suprafata totala 

de 35,97 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada 1 

Decembrie nr.21  

 

 

          Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

        Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 

concesiune nr. 30899 din 20.12.2004, concesionar d-nul dr.Vasilescu Ioan-

Victor, pentru spatiul cabinet stomatologic nr.2, situat in incinta imobilului 

“Stomatologie”, in suprafata totala de 35,97 mp, apartinand domeniului privat 

al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.21; 

 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;              

 In conformitate cu prevederile art.5 din HG nr. 884/2004 privind 

concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, modificata si 

completata, prevederile art.385 alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii, modificata si completata si cu prevederile art.36 

alin.(5) lit.b) 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: 
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         Art.1. – Se aproba prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 30899 

din 20.12.2004, concesionar d-nul dr.Vasilescu Ioan-Victor, pentru spatiul cabinet 

stomatologic nr.2, situat in incinta imobilului “Stomatologie”, in suprafata totala de 

35,97 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada 1 Decembrie 

nr.21, judetul Vaslui, pana la data de  31.01.2016.  

 

         Art.2. – Modificarea prevazuta la art.1 va face obiectul unui act aditional la 

contractul de concesiune nr.30899 din 20.12.2004. 

 

         Art.3. Se imputerniceste primarul municipiului Husi sa semneze actul 

aditional in numele si pentru Municipiul Husi. 

 

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

municipiului Husi. 

                                                                                                 
 

                                                                             HUSI, 26 martie 2015  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,        Contrasemneaza, 

        Catalin Tocu                                                Secretarul municipiului Husi  

                    jr.Monica Dumitrascu 
 


