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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.150 

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, situate 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, situate 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 juridice 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, modificata si completata si art.36 alin.(5) lit.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 ; 

 

         H O T A R A S T E: 
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  Art.1(1) . Se aproba retragerea  dreptului de folosinta asupra terenurilor 

situate in  intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric,judetul Vaslui, 

atribuite  prin: 

a)  Hotararea Consiliului Local Husi nr.63 din 27.03.2008  tinerilor 

prevazuti in anexa nr.1; 

b) Hotararea Consiliului Local Husi nr.217 din 30.09.2009  tinerilor 

prevazuti in anexa nr.2; 

c) Hotararea Consiliului Local Husi nr.284 din 25.11.2009  tinerei 

prevazuta  in anexa nr.3; 

d) Hotararea Consiliului Local Husi nr.60 din 24.03.2010  tinerilor 

prevazuti in anexa nr.4; 

e) Hotararea Consiliului Local Husi nr.114 din 31.05.2010  tinerilor 

prevazuti in anexa nr.5. 

f) Hotararea Consiliului Local Husi nr.211 din 27.08.2010 tanarului  

prevazut  in anexa nr.6.; 

g) Hotararea Consiliului Local Husi nr.294 din 23.11.2010  tinerilor 

prevazuti in anexa nr.7; 

h) Hotararea Consiliului Local Husi nr.335 din 23.12.2010  tinerilor 

prevazuti in anexa nr.8; 

i) Hotararea Consiliului Local Husi nr.54 din 24.02.2011  tinerilor 

prevazuti in anexa nr.9; 

j) Hotararea Consiliului Local Husi nr.81 din 24.03.2011  tanarului 

prevazut  in anexa nr.10; 

k) Hotararea Consiliului Local Husi nr.106 din 28.04.2011  tinerei 

prevazuta  in anexa nr.11; 

l) Hotararea Consiliului Local Husi nr.163 din 20.07.2011  tanarului 

prevazut  in anexa nr.12; 

m) Hotararea Consiliului Local Husi nr.187 din 25.08.2011  tanarului 

prevazut  in anexa nr.13; 

n) Hotararea Consiliului Local Husi nr.91 din 26.04.2012  tinerilor 

prevazuti in anexa nr.14; 

o) Hotararea Consiliului Local Husi nr.93 din 29.11.2012  tinerilor 

prevazuti in anexa nr.15; 

p) Hotararea Consiliului Local Husi nr.151 din 26.09.2013  tanarului 

prevazut  in anexa nr.16. 

 

     (2) Anexele nr. 1-16 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 



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

primarul municipiului Husi. 
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