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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.149 

privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand 

domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Aleea Stadionului, nr.9, 

bl.23,sc.A,et.4,ap.3, catre actualul chirias 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii 

apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Aleea 

Stadionului, nr.9, bl.23,sc.A,et.4,ap.3, catre actualul chirias; 

 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. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 privind locuintele, republicata, 

modificata si completata, ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.115 din 

20.05.2010 privind aprobarea vanzarii apartamentelor proprietate de stat şi a imobilelor 
nationalizate care nu au fost revendicate de fostii proprietari, aflate în proprietatea 
Municipiului Husi, catre actualii chiriasi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Husi nr. 20 din 27.01.2011 si ale art.36 alin.(5) litera b) si art.123 alin.(1) 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 . 

 

             H O T A R A S T E: 

 

  Art.1. – Se emite aviz favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului apartinand 

domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Aleea Stadionului, nr.9, 

bl.23,sc.A,et.4,ap.3, catre actualul chirias.  

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

municipiului Husi.             

                                                                                             HUSI, 28 august 2014  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                Contrasemneaza, 

         Aurel Caciula                                                            Secretarul municipiului Husi 

                                                                                                     jr.Monica Dumitrascu 

 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/

