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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a 19  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.402 

privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării directe a 

terenului în suprafaţă de 300 mp aparținând domeniului privat al 

municipiului Huși, situat în strada Victor Ion Popa nr.66, către actualul 

concesionar  

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

            Având în vedere: 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 23071 din 04.11.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.23072 

din 04.11.2020 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea    

vânzării directe a terenului în suprafaţă de 300 mp aparținând 

domeniului privat al municipiului Huși, situat în strada Victor Ion 

Popa nr.66, către actualul concesionar ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 23073 din 04.11.2020  şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 23074 din 04.11.2020 ; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 

de arhitectură ;      

• Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice  şi comerţ ; 

           În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală , 

cu modificările și completările ulterioare ,  prevederile art.129 alin.(2) lit.c) 

coroborat cu art.129 alin.(6) lit.b), art.363, art.364  din Ordonanţa de Urgenţă 

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

ulterioare ; 
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           În temeiul art.139 alin.(2) 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. Se emite aviz de principiu în vederea vânzării directe  a  terenului 

în suprafaţă  de  300 mp aparținând domeniului privat al municipiului Huși, 

situat  în strada Victor Ion Popa nr.66, către actualul concesionar . 

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

primarul municipiului  Huşi . 
 

                                                                                      HUŞI  ,  23  noiembrie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

     Catargiu Liliana-Ecaterina                                            Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


