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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a 16 consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR.173 

privind aprobareap ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii 

nr.15/2003, republicată, modificată şi completată 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere: 

• expunerea de motive privind  aprobarea  ordinii de prioritate a cererilor 

depuse conform Legii nr.15/2003, republicată , modificată şi completată ; 

• 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 ; 

 În conformitate cu prevederile art.5 din  Legea  nr.15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicata,  modificată şi 

completată , ale art.5 din  Normele Metodologice de aplicare a  Legii nr.15/2003, aprobată 

prin HG nr. 896/2003, ale art.36 alin.(2) litera c) şi d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.5 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                          H O T A R A S T E : 

 

  Art.1. Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii 

nr.15/2003 , republicata,modificată şi completată ,  de către tinerii cu vârsta până la 35 ani,  

conform Anexei  nr.1. 
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         Art.2. Se aprobă lista tinerilor cărora li se vor atribui în folosinţă gratuită pe durata 

existenţei locuinţei, câte un  lot de teren  în suprafaţa de 300 mp fiecare, în cartierul “Dric” 

pentru construirea de locuinţe proprietate personală  conform Legii nr.15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 

republicata,  modificată şi completată, conform Anexei nr.2 . 

 

         Art.3. Se aprobă lista cuprinzând persoana   căreia i se va atribui in folosință gratuită 

pe durata existenței  locuinței, un lot de teren in strada Barbu Lăutaru , cu nr.7, conform 

Anexei nr.3 . 

 

         Art.4 .Anexele nr.1, nr.2 nr. nr.3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 

 

 

                                                                       HUŞI, 30 mai 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                   Contrasemnează,  

Catargiu Liliana-Ecaterina                                       Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


