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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

 

HOTARAREA NR.58 

privind darea în administrare a Stadionului Municipal Huşi 
către SC PARCURI VERZI SRL Huşi 

 
 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 
 

Având în vedere: 

 expunerea de motive a primarului municipiului Huşi privind 
darea în administrare a Stadionului Municipal Huşi către SC 
PARCURI VERZI SRL Huşi; 

 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 de studii, prognoze si programe 
economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si 
comert; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru 
administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si libertatilor cetatenesti ; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 privind Legea educaţiei 
fizice şi sportului, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, ale art.867-870 din Noul Cod civil; 

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(5) lit.a) şi alin.(6) lit.a) 
pct.6, art.123 şi art..45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1. (1) Se aprobă darea în administrare a Stadionului Municipal Huşi, 

împreună cu anexele aferente, aflat în domeniul public al municipiului Huşi, 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


situat în Huşi, Aleea Stadionului nr.1 către S.C. PARCURI VERZI S.R.L. Huşi pe o 
perioadă de 5 ani, pentru desfăşurarea activităţilor specifice. 

(2) Datele de identificare ale spaţiului prevăzut la alin.(1) sunt cele 
prevăzute în Anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. S.C. PARCURI VERZI S.R.L. Huşi va suporta cheltuielile de 

întreţinere, reparaţii, modernizări ale spaţiului prevăzut la art.1, precum şi plata 
utilităţilor aferente, respectiv electricitate, apă-canal, salubritate şi energie 
termică. 

 
Art.3. Recompartimentarea şi modificarea spaţiilor din cadrul Stadionului 

Municipal Huşi se vor efectua numai cu acordul Consiliului Local al municipiului 
Huşi şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi avizarea 
construcţiilor. 

 
Art.4. (1) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să 

folosească bunul şi să dispună de acesta, în condiţiile stabilite prin prezenta 
hotărâre şi prin protocolul de predare - primire. 

(2) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul 
acestui drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de 
proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obIigaţia să 
arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate potrivit prevederilor 
Codului de procedură civilă. 

(3) Titularul dreptutui de administrare răspunde în condiţiile legii, pentru 
prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii.  

 
Art.5. (1) Predarea – preluarea se va face prin protocol în termen de 30 

zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 
(2) Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze în numele şi 

pentru Municipiul Huşi protocolul de predare-preluare. 
 
Art.6. Nerespectarea de către S.C. PARCURI VERZI S.R.L. Huşi a 

condiţiilor şi obligaţiilor de exercitare a dreptului de administrare, îndeptăţeşte 
Consiliul Local al municipiului Huşi la revocarea acestuia. 

 
Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi . 
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PRESEDINTE DE SEDINTA,                   Contrasemneaza, 

      Dogaru Ciprian-Catalin                                    Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 


