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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 15 consilieri 

 

                   HOTARAREA NR.181    
privind atribuirea cu titlu gratuit, pe perioada determinata, a unui lot de teren in suprafata 

de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Barbu 

Lautaru, lot nr.6, pentru construirea unei locuinte, doamnei Covaci Bianca  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui. 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind atribuirea cu titlu gratuit, pe perioada 

determinata, a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, apartinand 

domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Barbu Lautaru, lot 

nr.6, pentru construirea unei locuinte, doamnei Covaci Bianca; 

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

protectia mediului inconjurator; 

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

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

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

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

 In conformitate cu prevederile art.6 lit.e), art.20 alin.(2) lit.b), art.26 lit.b) din 

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, modificata si completata, cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) si lit.d), alin.(6) 

lit.a) pct.2 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  atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 

300 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Barbu Lautaru, 

lot nr.6, pentru construirea unei locuinte, doamnei Covaci Bianca. 

                (2) Terenul mentionat la alin.(1) va fi atribuit in folosinta gratuita, pe durata 

existentei constructiei, avand ca scop exclusiv asigurarea conditiilor de locuit, fiind 

interzise orice acte de dispozitie (vanzare, inchiriere, subinchiriere) asupra acestora, sub 

sanctiunea incetarii de drept a contractului de folosinta. 

 

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

municipiului Husi .                                                                                                   
                                                                                                     

                                                                          HUSI, 27 august 2015 
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