ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 61 /2018
privind modificarea şi completarea HCL nr.44/2013 referitoare la aprobarea transmiterii în
folosinŃă gratuită a unui teren în vederea construirii de locuinŃe prin fonduri A.N.L

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.70/2018, expunerea de motive a primarului
nr.4146/21.03.2018 şi raportul DirecŃiei Arhitect-şef nr.4216/22.03.2018;
În baza prevederilor art.3, alin.(1) din Legea nr.152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei
NaŃionale pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.15, lit.b din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcŃii, republicată, ale art.36, alin.(2), lit.c, ale art.124 şi art.45, alin.(3) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifică art.1 la HCL nr.44/2013, care va avea următorul cuprins : „Aprobă
transmiterea în folosinŃă gratuită, pe durata execuŃiei construcŃiei, a unui teren aflat în proprietatea
privată a municipiului Orăştie, în suprafaŃă de 1.726 mp, identificat prin CF 62822, nr.cadastral
62822, situat în Orăştie, str.N.Titulescu,, nr.86 către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe, în vederea
realizării a 40 de locuinŃe, în două etape, precum şi a implementării programului de construcŃii
pentru tineri destinate închirierii”.
Art.2 : Se completează art.1 al HCL nr.44/2013, cu un nou aliniat care va avea următorul
cuprins : „Municipiul Orăştie se obligă să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru
execuŃia utilităŃilor aferente construcŃiei (apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, căi de
acces, alei pietonale, spaŃii verzi), în interiorul perimetrului destinat locuinŃelor, până la recepŃia la
terminarea lucrărilor de construcŃii-montaj”.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- Agentiei NaŃionale pentru LocuinŃe;
- DirecŃia Arhitect-şef;
- DirecŃiei tehnice.
Orăştie, 23.03.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 23 martie 2018, prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).

