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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  16   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.98  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.84 din 07.03.2018 privind aprobarea 

listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmite în baza listei de 

prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi 

nr. 83 din 07.03.2018 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

           Având în vedere : 

• expunerea de motive pentru modificarea    Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului 

Huşi nr.84 din 07.03.2018  privind  aprobarea listei  de repartizare a locuinţelor pentru 

tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmite în baza listei de prioritate pentru 

acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Huşi nr. 83 din 07.03.2018; 

• 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 art.8 alin.(3) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, republicata, cu modificările şi  completările ulterioare,art.15 alin.(6) , 

alin.(8) şi alin.(9) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.83 din 07.03.2018  pentru  aprobarea listei privind ordinea 

de prioritate în soluţionarea cererilor depuse în vederea obţinerii unei locuinţe ANL şi ale art.36 

alin.(1) şi alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.5 şi pt.17  din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;  

            În temeiul  art.15 alin.(7) din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

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

pentru Locuinţe , ale art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata , cu modificările şi completările ulterioare; 

                  HOTĂRĂŞTE : 
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             Art.1. Se aprobă modificarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi 

nr.84 din 07.03.2018  , după cum urmează: 

             a) la nr.crt.1, coloana 3( Repartizare) se modifica şi va avea următorul conţinut: "Şoseaua 

Husi-Iași, bl.ANL.1,sc.A,et.3,ap.14". 

             b) la nr.crt.3, coloana 3( Repartizare) se modifica şi va avea următorul conţinut: "Şoseaua 

Huși-Stanilești nr.9.B, bl.ANL.3,sc.A,et.4,ap.18". 

 

           Art.2.Ca urmare a modificărilor prevăzute la art.1, Anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr.84 din 07.03.2018 va avea conţinutul prevăzut în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta  hotărâre. 

 

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

Huşi .     

                     

                                                                                        HUŞI ,   29 martie  2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                            Contrasemneaza,  

 Corjinschi  Ioan - Alexandru                                 Secretarul municipiului Huși  

                    jr.Monica Dumitrașcu 
 


