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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 14 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.127 

pentru aprobarea includerii in buget a sumei de 60 mii lei fara TVA, in vederea intocmirii 

documentatiilor si finalizarea procesului de inventariere a terenurilor de pe raza 

Municipiului Husi, conform Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 

în perioada regimului comunist în Romania 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

          Avand in vedere: 

   expunerea de motive pentru aprobarea includerii in buget a sumei de 60 mii lei 

fara TVA, in vederea intocmirii documentatiilor si finalizarea procesului de 

inventariere a terenurilor de pe raza Municipiului Husi, conform Legii nr.165/2013 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

Romania; 

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

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei Comisia pentru agricultura, cadastru, fond funciar, 

protectia mediului inconjurator; 

            In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.165 din 16 mai 2013 privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania,art.36 alin. (2) lit. b) 

coroborat cu art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

              HOTARASTE: 
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             Art.1. – Se aproba includerea in buget a sumei de 60 mii lei fara TVA, in vederea 

intocmirii documentatiilor si finalizarea procesului de inventariere a terenurilor de pe 

raza Municipiului  Husi, conform Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 

în perioada regimului comunist în Romania. 

 

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

municipiului Husi. 

 

                                                                                  HUSI, 24 iulie 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                Contrasemneaza, 

         Liviu Iacob                                                          Secretarul municipiului Husi 

                                                                                             jr.Monica Dumitrascu 


