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Hotărârea a fost adoptată cu
votul a 18 consilieri

HOTĂRÂREA NR.117
privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în municipiul Huşi, Şoseaua Husi-Iasi nr.82.A,
bl.ANL.2, sc.A, parter, ap.2 şi Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, sc.B, et.1, ap.8, solicitat de titularii contractelor de
închiriere Bugeac Ciprian şi Filote Giani

Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ;
Având în vedere:
• expunerea de motive privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate
în municipiul Huşi, Şoseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.2,sc.A,parter , ap.2 şi
Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1,sc.B,et.1,ap.8, solicitat de titularii contractelor de
închiriere Bugeac Ciprian şi Filote Giani ;
• 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.8 alin.(6) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,actualizata şi republicata, cu modificările ulterioare , 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 Legii nr.114/1996 privind locuinţele,republicata ,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.36 alin.(5)
lit.b) şi art.36 alin.(6) lit.a) pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată , 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 ;
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă schimbul de locuinţe ANL destinate închirierii intre domnul
Bugeac Ciprian – titularul contractului de închiriere nr.4229 din 15.02.2018 , având ca
obiect locuinţa situată în municipiul Huşi, Şoseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.2,sc.A,parter ,
ap.2 şi domnul Filote Giani – titularul contractului de închiriere nr.21896 din 12.09.2005 ,
având ca obiect locuinţa situată în municipiul Huşi, Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1,sc.B,et.1,ap.8.
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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