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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.75 

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 2 loturi de teren in suprafata 

de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in 

municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea concesionarii prin licitatie 

publica a 2 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand 

domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, 

zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte; 

 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 proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia; ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata in 2004; 

 In temeiul art.36 alin.(2) litera “c” coroborat cu art.36 alin.(5) litera “b”, 

art.45 alin.(3) si art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:  

 

                HOTARASTE: 

 Art.1. - Se aproba concesionarea prin licitatie publica a 2 loturi de teren in 

suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, 

situate in municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de 

locuinte; 
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            Art.2. – Data licitatiei este de 06 decembrie 2012, orele 10,00 la sediul 

Primariei municipiului Husi;  

Art.3. – Pretul minim al concesiunii de la care se porneste licitatia este de 

1,5 lei /mp/an;  

Art.4. – Durata concesiunii este de 49 ani; 

Art.5. – Taxa de participare la licitatie este de 102 lei/participant/lot;  

Art.6. – Garantia de participare se propune 10% din concesiune pe teren, pe 

termen de 1 an, avandu-se in vedere pretul minim de concesionare de la care se 

porneste licitatia (45 lei/participant/lot); 

Art.7. – Se aproba Caietul de sarcini, conform anexei nr.1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare; 

Art.8. – Se aproba  Instructiunile de participare la licitatie, conform anexei 

nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare;  

Art.9 – Se numeste Comisia de licitatie in urmatoarea componenta:  

 Presedinte: Birsan Constantin - consilier municipal; 

 Membri :  ec.Corozel Daniela – sef Serviciu Impozite si Taxe Locale; 

                        ing.Beschieriu Ionita Cristian – arhitect sef; 

                        jr.Otelea Simona  – consilier juridic,Compartimentul Juridic; 

                        ing.Mihai Luminita – consilier, Compartimentul Urbanism; 

      Caciula Aurel - consilier municipal; 

                         Blanariu Victor - consilier municipal;  

    Membri supleanti: 

- Dogaru Ciprian - Catalin - consilier municipal; 

- ec.Safta Trofin – director executiv. 

- ing.Mihai Calinescu – consilier, Compartimentul Urbanism; 

 

Art.10. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi.               

                                                                                   HUSI, 25 octombrie 2012  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                   Contrasemneaza, 

     Cătălin Ţocu                                                          Secretarul municipiului Huşi  

                     jr.Monica Dumitraşcu 
 


