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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 18 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.28 

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect 

terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, pe care sunt 

amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj sau magazie 
 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui 

 

Având în vedere expunerea de motive privind prelungirea duratei 

contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat 

al municipiului Huşi, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia 

de garaj sau magazie; 

 În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu ali.(5) lit.b) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.1777 şi urm. din Noul Cod civil; 

 În temeiul art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a duratei contractelor 

de închiriere având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de 

garaj sau magazie, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Huşi şi 

persoanele care au calitatea de proprietar al acestor construcţii.  

 Art.2. În situaţia în care terenurile identificate la art.1 din prezenta  hotărâre 

fac obiectul unor restituiri în temeiul legilor proprietăţii sau al unei hotărâri 

judecătoreşti irevocabile, contractul încetează de drept. 

 



 Art.3. Se aprobă modelul contractului de închiriere având ca obiect 

terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, pe care sunt 

amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj sau magazie, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4.  Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1 va fi stabilit anual 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi. 

 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Huşi să semneze 

contractele de închiriere, aprobate conform art.3 din prezenta hotărâre. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr.215/21 decembrie 2006. 

 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Husi. 

 

 
                                                                             HUSI, 26 ianuarie 2012  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza, 

        Popa Cristinel                                             Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


