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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.232             

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi 

în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării 

locuinţelor pentru tineri destinate închirierii conform Normelor 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 

 
 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ;  

         Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr.18708 din 15.06.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 18710 din 

15.06.2022   privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al Municipiului Huşi în Comisia socială  de analiză a dosarelor 

depuse în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri destinate 

închirierii conform Normelor Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 18711 din 15.06.2022 ; 

•  Raportul Compartimentului juridic nr.18785 din 15.06.2022 ; 

• Avizul nr.235 din 24.06.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr.163 din 27.06.2022 al Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură ;      

• Avizul  nr.132 din 24.06.2022 al Comisiei  pentru învăţământ, culte, 

cultură,  tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia 

copilului, familie; 

           În conformitate cuprevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale  pentru Locuinţe, republicata, modificată şi completată, ale 

Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind  înfiinţarea 
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Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată, aprobate prin HG 

nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare și ale  art.129 alin.(1) , alin.(2) 

lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.q)  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

            În temeiul art.139  alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ ,  cu modificările și completările ulterioare ; 

 

     HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1(1) Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Municipiului Huşi în Comisia socială  de analiză a dosarelor depuse în vederea 

repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii conform Normelor 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, după cum urmează: 

                 1. Iacob Ioan  - consilier local , preşedinte; 

                 2. Matei Gabriela  - consilier local, membru; 

                 3. Nacu Mihaela  - consilier local, membru; 

        (2)Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării 

locuinţelor realizate din fondurile A.N.L , destinate tinerilor în vârstă de până la 

35 de ani, în regim de închiriere va fi alcătuită din funcţionari  publici numiţi prin 

Dispoziţia primarului municipiului Huşi şi consilierii desemnaţi la alin.(1). 

    

         Art.2. Prezenţa hotărâre  abroga  Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr.18 din 07.07.2016 privind  constituirea Comisiei sociale la 

nivelul Consiliului Local al Municipiului Huşi pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice  pentru punerea  în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998  

privind  înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

 

           Art.3.  Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri, se însărcinează 

primarul municipiului Huşi. 

 

                                                                                                      HUŞI  ,  28 iunie 2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                      Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


