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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.72  
privind emiterea acordului pentru elaborare P.U.Z. Spatiu comercial si spalatorie auto, situat in 

vecinatatea unui imobil proprietatea municipiului Husi 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

• expunerea de motive privind emiterea acordului pentru 

elaborare P.U.Z. Spatiu comercial si spalatorie auto, situat in 

vecinatatea unui imobil proprietatea municipiului Husi; 

• 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  pentru agricultură, cadastru, 

fond funciar, protecţia mediului înconjurător; 

          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, 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 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
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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.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

             HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1. Se emite acord favorabil al Municipiului Huşi pentru elaborare 

P.U.Z. Spaţiu comercial şi spălătorie auto, în calitate de proprietar al 

imobilului din strada Paul Barais nr.2, situat în vecinătatea unui imobil 

proprietatea SC "VASEA" SRL HUŞI. 

 

            Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi pentru a semna 

în numele şi pentru municipiul Huşi acordul în formă autentică. 

 

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

primarul municipiului Huşi. 

 

                                                                           HUŞI, 22 februarie 2018   

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                   Contrasemnează, 

        Cristinel Popa                                            Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


