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HOTĂRÂREA NR. 233

privind aprobarea modificării denumirii unor străzi din municipiul Huși
Consiliul Local al municipiului Huși,județul Vaslui ;
Având în vedere :
• Adresa S.P.C.L.E.P Huși nr.14135 din 06.05.2022 ;
• Referatul nr.15225 din 16.05.2022 al Direcţiei Urbanism , Administrare
și Dezvoltare Locală – Compartiment administrarea domeniului public și
privat ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 15227 din
16.05.2022 privind aprobarea modificării denumirii unor străzi din

municipiul Huși;
•

Raportul Direcţiei Urbanism , Administrare și Dezvoltare Locală
nr.15229 din 16.05.2022 ;
• Raportul Compartimentului juridic nr.18695 din 15.06.2022;
• Avizul nr.24 din 23.06.2022 al Comisiei de atribuire de denumiri a
județului Vaslui, înregistrat la Primăria municipiului Huși la nr.17876
din 07.06.2022 ;
• Avizul nr.236 din 24.06.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină,
pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
• Avizul nr.164 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.78 din 27.06.2022 al Comisiei pentru agricultură, cadastru,
fond funciar, protecţia mediului înconjurător ;
În conformitate cu prevederile OG nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, modificată şi completată , art.5 alin.(1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului
şi a publicităţii imobiliare, modificată şi completată şi ale art.129 alin.(2) litera c)
coroborat cu alin.(6) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.e) şi 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 modificarea denumirii unor străzi din municipiul
Huși, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre modifică pozițiile nr.212 - 223 din Anexa la
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr. 362 din 24.09.2020 privind
aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Huși și vor avea conținutul
prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului
Huși nr.362 din 24.09.2020 privind aprobarea nomenclaturii stradale a
municipiului Huși rămân neschimbate.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul municipiului Huşi .
HUŞI , 28 iunie 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Luiza Patrașcu

Contrasemnează pentru legalitate ,
Secretar general ,
jr.Monica Dumitrașcu

