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                                                                                                                         Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                    cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 268                                                                                                       

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Construire locuință, anexă 

gospodărească cu destinația de magazie, foișor și împrejmuire 

proprietate”, municipiul Huși, T.18, P.2110, CF 72966, județul Vaslui, 

beneficiar Popovici Alina- Georgiana 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

 Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 19731 din 19.08.2021  ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 19732 

din 19.08.2021  privind aprobarea Planului  Urbanistic Zonal – 

“Construire locuință , anexă gospodărească cu destinația de 

magazie, foișor și împrejmuire proprietate” , municipiul Huși, 

T.18,P.2110, CF 72966, județul Vaslui , beneficiar Popovici 

Alina- Georgiana; 

 Raportul Direcţiei Urbanism nr. 19733 din 19.08.2021 

  Raportul Compartimentului juridic nr. 19734 din 19.08.2021 ; 

 Avizul nr. 180 din 24.08.2021 a  Comisiei  juridice  şi de 

disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul nr. 122 din 24.08.2021 a  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 

al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;     

            În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată , cu modificările și completările 

ulterioare, ale Ordinului nr.839/2009 al M.D.R.L, ale Regulamentului Local de 

Urbanism și Planului Urbanistic General, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Huși nr.226 din 27.10.2011,  ale art.25, alin.(1), art.27
^
1, 

lit.c), art.37 alin.(1
^
2) și (1

^
3), art.56 și 57 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritorioului și urbanismului , cu modificările și completările 

ulterioare, prevederile Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea 
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Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism; 

            În temeiul   art.129 alin.(6) lit.c)  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 

privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  art.139  

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. Se aprobă  documentaţia  Plan  Urbanistic Zonal - “Construire 

locuință , anexă gospodărească cu destinația de magazie, foișor și împrejmuire 

proprietate” , municipiul Huși, T.18,P.2110, CF 72966, județul Vaslui , 

beneficiar Popovici Alina- Georgiana,conform Anexei  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.           

 

 
                                                                                      HUŞI  ,  26 august  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                            Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 


