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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

HOTARAREA NR.112 
privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu 

Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 

proprietate personala, republicata in 2008, in intravilanul municipiului Husi, zona 

Cartierului Dric ,judetul Vaslui 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor 

terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, 

republicata in 2008, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, 

judetul Vaslui; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea 

lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru administratie 

publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti. 

 In conformitate cu prevederile  art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata si 

art.36 alin.(5) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

HOTARASTE: 

 

       Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta a terenului situat in intravilanul 

municipiului Husi, Cartier Dric, atribuit prin Hotararea Consiliului Local Husi nr.57 din 
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27.05.2004 persoanei prevazuta in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

         Art.2. Se aproba retragerea dreptului de folosinta a terenurilor situate in intravilanul 

municipiului Husi, Cartier Dric, atribuite prin Hotararea Consiliului Local Husi nr.56 din 

14.04.2005 tinerilor prevazuti in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

         Art.3. Se aproba retragerea dreptului de folosinta a terenurilor situate in intravilanul 

municipiului Husi, Cartier Dric, atribuite prin Hotararea Consiliului Local Husi nr.107 

din 22.04.2009 tinerilor prevazuti in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

            Art.4. Se aproba retragerea dreptului de folosinta a terenului situat in intravilanul 

municipiului Husi, Cartier Dric, atribuit prin Hotararea Consiliului Local Husi nr.91 din 

26.04.2012 persoanei prevazuta in anexa nr.4, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

         Art.5.- Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
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