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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

               HOTARAREA NR.92                

privind emiterea acordului favorabil in vederea construirii unei anexe gospodaresti 

a exploatatiei agricole – stana – constructie provizorie, chirias Trofin Gheorghe 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind emiterea acordului favorabil in vederea 

construirii unei anexe gospodaresti a exploatatiei agricole – stana – 

constructie provizorie , chirias Trofin Gheorghe; 

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

protectia mediului inconjurator. 

 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 Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, art.5 alin.(3) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991, art.91 alin.(3) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar 

si cu prevederile art.36 alin.(2) litera c) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

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

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

     HOTARASTE: 
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       Art.1.(1) – Se aproba emiterea acordului favorabil domnului Trofin Gheorghe 

pentru construirea unei anexe gospodaresti pe exploatatia agricola, suprafata de 

teren inchiriata prin Contractul de inchiriere nr.9249 din 07.04.2014. 

               (2) – Constructia pentru care se emite acordul va avea caracter provizoriu 

si se va realiza  numai dupa obtinerea avizului Oficiului de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara si aprobarea Directiei Agricole Judetene pentru scoaterea temporara din 

circuitul agricol a suprafetei de teren necesara realizarii constructiei. 

 

         Art.2.- Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
 

                                                                        HUSI, 27 mai 2014 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                Contrasemneaza, 

    Ciupilan Valeriu Ioan                                            Secretarul municipiului Husi 

     Iacob Ioan                                                                    jr.Monica Dumitrascu 

     Birsan Constantin  


