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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

 

HOTARAREA NR.91 
privind aprobarea vanzarii directe a terenului proprietatea municipiului 

Husi, situat in Husi, strada Ghe.Frent nr.4 bis., catre domnul Silitra 

Costica 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

       Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea vanzarii directe a 

terenului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi, strada 

Ghe.Frent nr.4 bis., catre domnul Silitra Costica; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarera teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al 

municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea 

monumentelor istorice si de arhitectura; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru 

administratia publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura, cadastru, fond 

funciar, protectia mediului inconjurator; 

           In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

            In temeiul prevederilor art. 36 alin(2) litera c) coroborat cu art.36 

alin.(5) litera b) si art. 45 alin(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E:    
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      Art.1. – Se aproba vanzarea directa a imobilului teren in suprafata de 300 

mp, proprietatea privata a municipiului Husi, situat in strada Ghe. Frent nr.4 

bis,, identificat cu nr. Cadastral 71186 , inscris in cartea funciara nr.71186 a 

UAT Husi, catre domnul Silitra Costica; 

 

          Art. 2 – Se insuseste Raportul de evaluare intocmit de expert evaluator 

jr.Liciu Adrian Carol in data de 15.10.2012, avand ca obiect terenul intravilan 

in suprafata de 300 mp, situat in strada Ghe.Frent nr.4.bis., identificat cu 

nr.cadastral 71186; 

 

           Art.3.  Pretul de vanzare pentru terenul prevazut la art.1 este de 10.047 

lei; 

 

                Art.4. – Contractul se va incheia in forma autentica in cel mult 60 de zile 

de la data adoptarii prezentei hotarari; 

 

          Art.5. – Cheltuielile ocazionate de intocmirea documentatiei cadastrale si 

de incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare vor fi 

suportate de cumparator; 

 

          Art.6. – Suma reprezentand pretul de vanzare a terenului se va achita 

integral, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma 

autentica; 

 

           Art.7 . – Se imputerniceste primarul municipiului Husi, inginer Ioan 

Ciupilan, sa semneze contractul de vanzare-cumparare in numele si pentru 

Municipiul Husi; 

 

          Art.8.-  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri, se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
 

 

                                                                                 HUSI, 29 noiembrie 2012  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                   Contrasemneaza, 

       Dogaru Ciprian- Catalin                                       Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 


