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pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 279 din 

25.09.2018 privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada 

Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.1, aflat în proprietatea municipiului 

Huşi, către actualul chiriaş  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al municipiului Huşi nr. 279 din 25.09.2018 privind  aprobarea vânzării apartamentului situat 

în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.1, aflat în 

proprietatea municipiului Huşi, către actualul chiriaş; 

 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; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

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

            În conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art.7 și art.11 din Legea nr.85/1992 

privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din 

fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr. 115 din 20.05.2010 privind aprobarea vânzării apartamentelor 

proprietate de stat şi a imobilelor naţionalizate care nu au fost revendicate de foştii 

proprietari, aflate în proprietatea Municipiului Huşi, către actualii chiriaşi, modificată şi 

completată; art. 36 alin.(5) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, 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; 
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     HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifica art.5(1) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi privind 

aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.83, 

bl.G.3, sc.A, parter, ap.1, aflat în proprietatea municipiului Huşi, către actualul chiriaş şi va 

avea următorul conţinut: 

              “Art.5.(1) - Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în formă autentică în 

termen de cel mult 120 zile de la data adoptării hotărârii prin care se aprobă vânzarea". 

             Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 279 din 

25.09.2018 rămân valabile. 

 

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

Huşi.    

 

 
                                                                                  HUȘI, 29 noiembrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,               Contrasemnează, 

         Victor Blănariu                                          Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 
 


