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HOTĂRÂREA NR. 290
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.17
din 29.01.2019
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ;
Având în vedere :
• Referatul Direcţiei Urbanism nr. 24507 din 18.09.2019;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind
completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.17
din 29.01.2019;
• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 24508 din 18.09.2019 şi Raportul
Compartimentului juridic nr. 24509 din 18.09.2019 ;
• 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 de studii, prognoze şi programe economico-sociale,
buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
• Avizul Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate,
muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie;
• Avizul Comisiei pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia
mediului înconjurător ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicata,
modificată şi completată şi cu prevederile art.2 din Normele Metodologice de
aplicare a Legii nr.15/2003, aprobate prin HG nr. 896/2003, ale art.129 alin.(2)

lit.c) coroborat cu art. 129 alin.(6) lit.b) , art.349-353 și art. 362 alin.(3) din
Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(3) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Huşi nr. 17 din 29.01.2019 prin introducerea după poziția nr.55 a
unei noi poziții , respectiv nr.56 , cu conținutul prevăzut in Anexa nr.1 care face
parte inregrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Ca urmare a completării prevăzute la art.1 Situația terenurilor
disponibile aflate in domeniul privat al municipiului Huși, din intravilanul
localității Huși, pentru anul 2019, va avea conținutul prevăzut în Anexa nr.2 la
prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi .
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