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                                                                                           Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  18  consilieri  

  

       

    HOTĂRÂREA NR. 299 

privind aprobarea  unui schimb de locuințe ANL situate în municipiul Huși , 

Șoseaua Huși-Stănilești nr.9.B, bloc ANL3,sc.B,et.1,ap.5 şi Șoseaua Huși-

Stănilești nr.9B, bloc ANL 3,sc.A, et.3,ap.13, solicitat de titularii contractelor 

de închiriere Dibu Nicoleta Melania şi Vasilache Larisa Evandia  

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

            Având în vedere: 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 23730 din  12.09.2019  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind 

aprobarea  unui schimb de locuințe ANL situate în municipiul Huși , 

Șoseaua Huși-Stănilești nr.9.B, bloc ANL3,sc.B,et.1,ap.5 şi Șoseaua 

Huși-Stănilești nr.9B, bloc ANL 3,sc.A, et.3,ap.13, solicitat de 

titularii contractelor de închiriere Dibu Nicoleta Melania şi Vasilache 

Larisa Evandia ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 23731 din 12.09.2019 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 24392 din  17.09.2019 ; 

• 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; 
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• Avizul  Comisiei  pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător ; 

           În conformitate cu prevederile art.8 alin.(6) din  Legea  nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, modificată și 

completată ,  ale  HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare , ale 

art.129 alin.(2) lit.c), art.129 alin.(7) lit.q) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

           În temeiul art.139 alin.(2) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

                HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1. Se aprobă schimbul  de locuințe  pentru tineri destinate închirierii (tip 

ANL) între doamna Dibu Nicoleta Melania , titulara contractului de  închiriere  

nr.31142/2005 ce are ca obiect apartamentul situat în Huşi, Şoseaua Husi-Stanilesti 

nr.9.B, bloc ANL3,sc.B,et.1,ap.5 cu doamna Vasilache Larisa Evandia, titulara 

contractului de închiriere nr. 19553/2019, ce are ca obiect apartamentul situat în 

Huşi, Șoseaua Huși-Stănilești nr.9B, bloc ANL 3,sc.A, et.3,ap.13. 

           Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan, 

pentru a semna noile contracte de închiriere, în numele şi pentru Municipiul Huşi, 

ca urmare a schimbului prevăzut la art.1. 

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

municipiului Huşi .                                      
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