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                            Hotararea a fost adoptata cu 

                         votul a 13 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.67 
privind darea in administrare catre SC “AQUAVAS” SA VASLUI a terenurilor 

aferente investitiilor din  cadrul Proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare 

cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din 

municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui” 

 
 

 

             Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

             Avand in vedere expunerea de motive privind darea in administrare catre 

SC “AQUAVAS” SA VASLUI a terenurilor aferente investitiilor din cadrul 

Proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de 

canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, 

Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui”; 

   In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata, ale art.28 din OG 

nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat de interes local si ale art.867 din Noul Cod Civil; 

   In temeiul art.36 alin.(2) lit.”c” coroborat cu art.36 alin.(5) lit.”a” si art.45 

alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  
 

 

HOTARASTE: 

 

            Art.1. – Se aproba darea in administrare catre SC “AQUAVAS” SA 

VASLUI, a terenurilor aferente realizarii exclusive a obiectivelor de investitii din 

cadrul Proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de 

canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, 

Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui”, conform anexei nr.1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare; 



            Art.2. – Se aproba darea in administrare catre SC “AQUAVAS” SA 

VASLUI, a terenurilor pe care sunt amplasate mijloacele fixe concesionate catre 

SC “AQUAVAS” SA VASLUI (statii de tratare, pompare,etc.) terenuri identificate 

conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare; 

 

  Art.3. – Terenurile pe care urmeaza a fi amplasate obiectivele investitii din 

cadrul Proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de 

canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, 

Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui”, fac parte din domeniul public al 

Municipiului Husi, terenuri identificate conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte 

integranta din prezenta hotarare; 

 

            Art.4. – Prezenta hotarare abroga prevederile Hotararii Consiliului Local al 

municipiului Husi nr. 246 din 24.11.2011 privind darea in administrare a 

terenurilor pe care vor fi amplasate mijloacele fixe aferente sistemului de 

alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Husi, ce urmeaza a fi realizate 

prin proiectul “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de 

canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, 

Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui” - aglomerarea Husi, finantat prin 

programul POS Mediu Axa nr.1; 

 

            Art.5. - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
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