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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 15   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.164  

privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL situate în Șoseaua Huși-Stănilești și 

Bd.1 Mai , persoanelor aflate pe lista privind ordinea de prioritate în soluționarea 

cererilor depuse în  vederea obținerii de locuințe din fondul ANL , aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

            Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 15261 din 16.05.2022 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 15262 din 

16.05.2022 privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL situate în 

Șoseaua Huși-Stănilești și Bd.1 Mai , persoanelor aflate pe lista privind 

ordinea de prioritate în soluționarea cererilor depuse în  vederea obținerii 

de locuințe din fondul ANL , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 15263 din 16.05.2022; 

•  Raportul Compartimentului juridic nr. 15788 din 16.05.2022 ; 

• Avizul nr.167 din 25.05.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr.100  din 25.05.2022 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.76 din 25.05.2022 al Comisiei  pentru învăţământ, culte, 

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

familie; 

          În conformitate cu prevederile  Legii  nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, republicată,  modificată  şi  completată , art.14 alin.(2) , 

alin.(7) , art.15 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Normele  Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, 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 ; 
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            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 ; 

 

                  H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art.1. Se aprobă lista  privind repartizarea locuințelor  pentru persoanele  aflate 

pe lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor depuse în vederea obţinerii 

de locuinţe din fondul ANL - tineri căsătoriţi și familii monoparentale  , conform  

Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.151 din 23.04.2019,  prezentată în  

Anexa  nr.1  care face  parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

 

           Art.2. Se aprobă lista  privind repartizarea locuințelor  pentru persoanele  aflate 

pe lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor depuse în vederea obţinerii 

de locuinţe din fondul ANL - tineri necăsătoriţi , conform  Hotărârii  Consiliului Local 

al Municipiului Huşi nr.151 din 23.04.2019,  prezentată în  Anexa nr.2 care face  parte 

integrantă din prezenta  hotărâre. 

 

           Art.3.Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se adresează primarului 

în termen de 7 zile de la afişarea listelor . Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor 

se va asigura în termen de 15 zile de la primire ,  în condiţiile legii. 

 

           Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .    

 

                                                                                                      HUŞI  ,  26  mai 2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                      Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 
 


