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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.294 
privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 

185 din 31.05.2018 

 

 

        Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

       Având în vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Huşi nr. 185 din 31.05.2018; 

 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.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare , Ordinului nr.839/2009 

al MDRL, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului Local de Urbanism şi 

Planului Urbanistic General, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Huşi nr.226/2011, 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordinului M.D.R.T. nr.2701/ 2010 pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, ale art.36 alin.(2) litera c) coroborat cu 

alin.(5) lit.c) şi ale  art.127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

            În temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

     

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr. 185 din 31.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - 

Construire galerii comerciale, gospodărie de apă și împrejmuire, amenajare parcare, 

amenajare acces și  amplasare mijloace publicitare, pentru terenul în suprafață de 9443 

m.p., situat în intravilanul municipiului Huși, str. Calea Basarabiei, nr. 103, număr 

cadastral 76126, județul Vaslui, beneficiar SC Red Project Five SRL București,conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi 

nr.185 din 31.05.2018 rămân neschimbate. 

 

          Art.3.(1) Ca urmare a modificărilor prevăzute la art.1 , beneficiarul SC Red 

Project Five SRL București va solicita şi obţine avizele corespunzătoare noii construcţii 

. 

           (2) Avizele necesare sunt precizate în Certificatul de Urbanism şi sunt de la: 

Delgaz Grind SA, SC Gaz Est SA Vaslui, SC Aquavas SA Vaslui, Securitate la 

incendiu şi Protecţie Civilă - Inspectorul pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" al 

judeţului Vaslui şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui. 

 Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.   

 

                                                                                  HUȘI, 31 octombrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,     Contrasemnează, 

           Ionel  Matei                                          Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 
 


