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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  12   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 295  

privind aprobarea schimbării unei locuințe ANL având ca beneficiar pe 

domnul Buda Gelu 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

               Având în vedere: 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr.  22713 din 20.09.2021 ; 

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Huşi nr.22714 

din 20.09.2021  privind aprobarea   schimbării  unei  locuințe ANL  

având ca beneficiar pe domnul Buda Gelu; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 22715 din 20.09.2021; 

•  Raportul Compartimentului juridic nr.22716 din  20.09.2021; 

▪ Avizul nr. 209 din 28.09.2021 al Comisiei  juridice  şi de 

disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul  nr. 142 din 28.09.2021 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.77 din 28.09.2021 al Comisiei  pentru învăţământ, 

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

protecţia copilului, familie; 

           În conformitate cu prevederile art.8 alin.(6) din  Legea  nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, modificată 

și completată ,  ale  HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice 

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

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare , 

ale art.129 alin.(2) lit.c), art.129 alin.(7) lit.q) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 
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           În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

               HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1. (1) Se aprobă schimbarea locuinței ANL atribuită domnului  Buda 

Gelu, situată în municipiul Huși , Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1,sc.C, et.4,ap.23,  cu 

locuința ANL situată în municipiul Huși, Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1,sc.C,et.2, ap.15. 

        (2) Predarea noii locuințe va fi ulterioară preluării locuinței care a făcut 

obiectul schimbului. 

           Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan, 

să semneze în numele şi pentru Municipiul Huşi, noul contract de închiriere, ca 

urmare a schimbului prevăzut la art.1. 

          Art.3.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .                                      

 
                                                                                  HUŞI  ,  30  septembrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                            Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


