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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.44 
privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu 

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

proprietate personala, modificata si completata, situat in intravilanul municipiului Husi, 

strada Barbu Lautaru, lot nr.7, judetul Vaslui, doamnei Mardari Diana - Adelina 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren 

atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si 

completata, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru, lot 

nr.7, judetul Vaslui, doamnei Mardari Diana – Adelina; 

 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 agricultura, cadastru, fond funciar, 

protectia mediului inconjurator; 

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

pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata si ale HG 

896/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003; 

 In temeiul art.36 alin.(2) litera ”c” si art.45 alin.(2) litera ”e” 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 aproba retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in 

conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, situat in intravilanul 
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municipiului Husi, strada Barbu Lautaru, lot nr.7, judetul Vaslui, doamnei Mardari Diana 

– Adelina; 

 

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

municipiului Husi. 
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