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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.141  
privind atribuirea unei suprafete de teren de 300 mp, situată in Husi, strada Alecu 

Beldiman nr.50, in vederea construirii unei locuinţe personale, familiei Gheorghiu 

Elena si Gheorghiu Gheorghe  

 

             Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive privind atribuirea unei suprafeţe de teren de 300 mp, 

situată în Huşi, strada Alecu Beldiman nr.50, în vederea construirii unei 

locuinţe personale, familiei Gheorghiu Elena şi Gheorghiu Gheorghe; 

 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 învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. 

 În conformitate cu prevederile art.6 lit.e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată, ale art.6 lit.z), 

art.24 alin.(4), art.53 alin.(2) lit.a) şi lit.b), art.94 alin.(1) lit.c) din Legea nr.292/2011 a 

asistenţei sociale, modificată şi completată, şi prevederile art.36 alin.(2) litera c) 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; 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. Se atribuie suprafata  de teren de 300 mp, situata in Husi, strada Alecu 

Beldiman nr.50, in vederea construirii  unei locuinţe personale, familiei Gheorghiu Elena si 

Gheorghiu Gheorghe. 

           Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.                                                

 

                                                                                                    HUŞI, 25 mai 2017  
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