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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  15  consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR.150  
privind aprobarea mutării chiriaşilor din imobilele proprietatea municipiului 

Huşi care au fost demolate sau retrocedate vechilor proprietari  

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

           Având în vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea mutării chiriaşilor din 

imobilele proprietatea municipiului Huşi care au fost demolate sau 

retrocedate vechilor proprietari şi Referatul Comisiei sociale 

constituită la nivelul Municipiului Huşi nr. 9514/10.04.2019 cu privire 

la  mutarea chiriaşilor din imobilele proprietatea municipiului Huşi 

care au fost demolare sau retrocedate ; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ;         

 raportul de avizare al Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, 

turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

          În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 , cu modificările 

şi completările ulterioare, ale Cap.V - Contractul de locaţiune din Legea 

nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art.36 alin.(2) lit.c) lit.d) coroborat cu art.36 alin.(5) lit.b) și  

alin.(6) lit.a) pct.17  din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;  
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            În temeiul  art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

               HOTĂRĂŞTE : 

        

         Art.1 Se aprobă mutarea doamnei Beşleaga Ana, pensionară, din imobilul 

situat in municipiul Husi, strada Al.I.Cuza nr.56( demolat) , în garsoniera situată în 

municipiul Huși, Şoseaua Husi-Stanilesti nr.5, Cămin nr.1, sc.A,ap.9. 

 

         Art.2. Se  aprobă mutarea doamnei  Beşleaga Alina , împreună cu familia, 

din imobilul situat in municipiul Husi, strada Al.I.Cuza nr.56( demolat) , în 

imobilul din  municipiul Huși , strada Toma Kisacof nr.1. 

 

        Art.3. Se aprobă mutarea domnului Gogu Răzvan, împreună cu familia, din 

imobilul situat in municipiul Huși , strada Ioan Vodă cel Viteaz ( retrocedat) , în 

imobilul  din   municipiul Huși, strada 1 Decembrie nr.10. 

 

        Art.4.Se aprobă încheierea de noi contracte de închiriere pentru situațiile mai 

sus menționate. 

 

        Art.5. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze noile 

contracte de închiriere, în numele şi pentru municipiul Huşi. 

 

        Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Husi .       

 

                                                                                               HUŞI  ,   23  aprilie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                      Contrasemnează, 

     Cristinel Popa                                                              Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 
 


