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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTARAREA NR.138 

privind emiterea acordului de edificare a unei constructii pe linia de hotar cu a unui 

imobil proprietatea municipiului Husi 

 

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

   Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind emiterea acordului de edificare a unei 

constructii pe linia de hotar cu a unui imobil proprietatea municipiului Husi; 

 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 juridica si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

 In conformitate cu prevederile art.612 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicata, modificata si completata, ale art.27 alin.(1) lit.a) si lit.c) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

nr.839/2009, ale art. 36 alin. (2) litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 

          Art.1. Se emite acord de edificare a unei constructii pe strada Stefan cel Mare 

nr.23, proprietate a SC “VASEA” SRL HUSI, pe linia de hotar cu a imobilului 

proprietate a Municipiului Husi, situat pe strada Paul Barais nr.2. 
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          Art.2. – Acordul dintre Municipiul Husi si SC “VASEA” SRL HUSI, conform 

art.1 din prezenta hotarare, se va exprima printr-un inscris autentic.  

          Art.3. – Se imputerniceste primarul municipiului Husi, inginer Ioan Ciupilan, sa 

semneze inscrisul autentic in numele si pentru Municipiul Husi. 

 

         Art.4.– 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 


