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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                cu votul a   17   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.86  

privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului 

aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Calea 

Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.3, către actualul chiriaş  

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

            Având în vedere: 

• Referatul Direcţiei Urbanism nr. 6557 din 19.03.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 6558 din 

19.03.2021 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea 

vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situat în strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, 

sc.A, parter, ap.3, către actualul chiriaş;  

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.6559 din 19.03.2021 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.6560 din 19.03.2021; 

• 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 pentru invațământ, culte, cultură , tineret, turism, 

sanatate, munca,protectie sociala, protectia copilului, familie; 

           În conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) şi art.7 din Legea nr.85/1992 

privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile 

statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, ale Legii nr. 

114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată, Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.20 din 27.01.2011 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 115 din 

20.05.2010 privind aprobarea vânzării apartamentelor proprietate de stat şi a 
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imobilelor naţionalizate care nu au fost revendicate de foştii proprietari, aflate în 

proprietatea Municipiului Huşi, către actualii chiriaşi, modificată şi completată, 

art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.129 alin.(6) lit.b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

           În temeiul art.139 alin.(2) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

                            HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1.Se emite aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului 

aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Calea 

Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.3, către actualul chiriaş. 

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

primarul municipiului Huşi .          
 

 

                                                                                         HUŞI  ,  25 martie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                Contrasemnează pentru legalitate , 

          Cristinel  Popa                                                                    Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


