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 HOTĂRÂREA NR. 256 

pentru aprobarea includerii în buget a sumei de 20 mii lei, în vederea 

achiziționării de servicii de măsurători topografice pentru rectificarea unor 

anexe la Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 

în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

          Având în vedere: 

 Referatul Direcţiei Administraţie Publică Locală , Biroul Agricol 

şi Cadastru nr. 19752 din 01.08.2019 ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi pentru   

aprobarea includerii în buget a sumei de 20 mii lei  , în vederea 

achiziționării  de servicii de măsurători topografice pentru 

rectificarea  unor anexe la Legea  nr.165/2013 privind măsurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală , Biroul Agricol 

şi Cadastru nr. 19753 din 01.08.2019 ; 

 Raportul Compartimentului juridic nr. 19781 din 01.08.2019 ; 

  Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 
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 Avizul  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

 Avizul  Comisiei pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 

protecţia mediului înconjurător ; 

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.165 din 16 mai 2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România,  prevederile  art.129 alin(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.a)  din 

Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

            În temeiul art.139  alin.(3) lit.a)  şi art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

              HOTĂRĂŞTE : 

 

             Art.1. Se aprobă includerea  în bugetul de venituri și cheltuieli  la 

Cap.83.10 "Agricultura, silvicultură, piscicultură și vînătoare" ( sume încasate din 

închirieri pășune)  a sumei de 20  mii lei  , în vederea achiziționării  de servicii de 

măsurători topografice pentru rectificarea  unor anexe la Legea  nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

municipiului Huşi . 
 

                                                            HUŞI, 05 august 2019 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                   Contrasemnează pentru legalitate , 

            Ionel Matei                                                                 Secretar,  

              jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


