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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

 

HOTARAREA NR.93  
privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conform 

 Legii nr.15/2003, republicata 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor 

depuse conform Legii nr.15/2003, republicata si Hotararea Consiliului 

Local al Municipiului Husi nr. 63 din 25.09.2012 privind  aprobarea 

criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor 

pentru atribuirea de terenuri, conform Legii nr.15/2003  privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, 

modificata si completata; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru  

administratia publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

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

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

 In conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata 

si completata, ale art.5 din HG nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003; 

 In temeiul art.36 alin.(2) lit.c) si d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.5 si 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. – Se aproba ordinea de prioritate a cererilor formulate in temeiul 

Legii nr.15/2003, republicata, de catre tinerii cu varsta pana la 35 ani, potrivit 

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare; 

 

            Art.2. – Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe durata existentei 

locuintei proprietate personala, a cate unui lot in suprafata de 300 mp fiecare, in 

cartierul Dric din municipiul Husi, pentru beneficiarii prevazuti in anexa la 

prezenta hotarare; 

 

            Art.3. (1) - Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte 

proprietate personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un 

an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile şi completarile ulterioare. 

           (2) În cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (1), prin hotarare a 

consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului 

atribuit. 

 

 Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
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       Dogaru Ciprian- Catalin                                       Secretarul municipiului Husi  
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