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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

 

HOTARAREA NR.60 

privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul 

municipiului Husi in patru zone 

 

     Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

                 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea incadrarii terenurilor din 

intravilanul municipiului Husi in patru zone; 

 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 de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si 

comert; 

                In conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a, Reteaua de 

localitati, modificata si completata, ale Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 

modificata si completata, ale HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si ale Hotararii 

Consiliului Local Husi nr. 226/27.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic 

General si a Regulamentului  Local de Urbanism al municipiului Husi; 

    In temeiul art. 36 alin.(2) litera ”c” coroborat cu alin.(4) lit.”c” si art.45 

alin.(2) litera ”c” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

HOTARASTE : 
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            Art.1  – Se aproba incadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Husi 

in 4 zone, conform anexelor nr.1,2,3 si 4 care fac parte integranta din prezenta 

hotarare; 

  Art.2. - Prezenta hotarare abroga  prevederile Hotararii Consiliului Local al 

municipiului Husi nr. 85 din 26.04.2012 privind aprobarea incadrarii terenurilor 

din intravilanul municipiului Husi in patru zone; 

 

            Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
                                                               

 

                                                                          HUSI, 25 septembrie 2012  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                   Contrasemneaza, 

      Dogaru Ciprian-Catalin                                    Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 

 
 


