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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

HOTARAREA NR.20 
privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala 

pentru anul 2013 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile 

pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2013; 

 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 pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

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

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

protectia mediului inconjurator; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, modificata si 

completata si cu prevederile art.2 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 

nr.15/2003, aprobate prin HG nr. 896/2003; 

           In temeiul  art.36 alin.(9) si art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

     HOTARASTE: 

 

 Art.1. – Se aproba inventarul terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 

personala pentru anul 2013, conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare; 

 

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


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

municipiului Husi . 

                                                                                    HUSI, 30 ianuarie 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza, 

        Ioan Iacob                                                                   Secretarul municipiului Husi  

                           jr.Monica Dumitrascu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA  
 

 

SITUATIA 

terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Husi, 

din intravilanul localitatii Husi 

la data de 31.01.2013 

 
 

Nr. 

crt. 

Municipiul Husi Suprafata 

totala 

- mp - 

din care: 

Curti,   

constructii 

Arabil Vii Livezi Pasuni 

1 Cartier Dric, strada 

Costache Olareanu 

300 300 - - - - 

2 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

3 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

4 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

5 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

6 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

7 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

8 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

9 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

10 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

11 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

12 Cartier Dric, strada 

Alecu Beldiman 

300 300 - - - - 

 TOTAL 3600 3600 - - - - 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI HUSI, 

 

            Ioan Iacob                                                        jr.Monica Dumitrascu  


