
                                                                     ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 
          735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

          tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

                                                                                                                                                       
Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  16  consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR.206 
privind   emiterea  unui aviz   de principiu în vederea  vânzării directe  a  terenului 

în suprafaţa de  495 mp ,  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat 

în strada  Dacia nr.65, către domnul Botezatu Ionel  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind   emiterea  unui aviz   de principiu în vederea  

vânzării directe  a  terenului în suprafaţa de  495 mp ,  aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada  Dacia nr.65, către 

domnul Botezatu Ionel ; 

 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 Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică , modificată şi completată , Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ; 

prevederile art.36 alin.(2) litera c)  coroborat cu art.36 alin.(5) litera b)  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: 
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          Art.1. Se acordă aviz favorabil de principiu  în vederea vânzării directe  a  

terenului în suprafaţa de  495 mp ,  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, 

situat în strada  Dacia nr.65, către domnul Botezatu Ionel . 

 

            Art.2. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr.52 din  28.02.2019. 

 

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

municipiului Huşi.     

 
 

                                                                              HUŞI  ,   27  iunie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,     Contrasemnează, 

   Cristinel Popa                                              Secretarul municipiului Huşi  

              jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 
 


