
ROMANIA
JUDEJUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORA9ULUI CURTICI
315200-Curtici,str. PrimSriei,nr.47 ,jud.Arad,tel.057/ 464004,fax O57 /464130

E- ma il : secretariat@ prima riacu rtici. ro

t'/T(
HOTARAREA nT.4J

Din data de O3.O2.2OL7
privind retragerea dreptului de folosin!6 asupra terenului atribuit conform HICL Curtici

nr.2l93/28.L2.2OO6 privind atribuirea in folosint-5 Sratuiti a parcelei cu nr.253 inscris in
CF nr.tO514 numitului CARBUNARU MIHAITA, domiciliat in localitatea Curtici, str.
Itrimiriei nr.52, in baza Legii nr.L5l2OO3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru

construirea unei locuinle proprietate personali.

Consiliul local al oragului Curtici,
Av6rrd in vedere:
- expunerea de motive nr.tOBl/27.O7.2017 a Primarului Oragului Curtici,
- raplortul compartimentului de specialitate nr.1OB2/27.O7.20t7, intocmit de Serviciul lJrbanism;
- HCL Curtici nr.293/28.L2.2006 privind atribuirea_in folosin!5 gratuiti a parcelei cu rrr.25i] inscris
in CF nr.10514 numitului CAneUNnnU MIHAITA, domiciliat in localitatea Curtici, str,Primdriei
nr.5.Z, in baza Legii nr.75/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle
proprietate personalS.
- Avizul nr.1655/03.O2.2O77 al Comisiei pentru Programe de dezvoltare economico sor:iala, buget -
finante, agricultura.
- Avtizul nr.15O6/02.02.2017 al Comisiei pentru protectia mediului si turism, juridica, de dirsciplina,

apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor'
- Avizul nr.1531/03.02.2077 al Comisiei pentru amenajarea ter:itoriului si urbanism, admirristrarea
domeniului public si privat, gospodarie comunala, servicii, comert, avizeazb favorabil proiectul de

hotb16re.
- Avizul nr.!572/02.02.2Ot7 al Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, cultura, ntunca si

prot,ectie sociala, protectia copilului,activitati sportive si agrement'
- prevederile art.6 alin.2 din Legea nr.t5/20O3,
- prevederile art,36 9i urm. din Legea nr.2t5/2001 privind administralia publici localZr, repr.rblicat5,

cu nrodificbrile gi completdrile ulterioare;
- Raportul nr.L022/27.07.20L7 intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.52 din 21 ianuarie
200:i (xrepublicatdfi)privind transparenla;pecizionalS in administratia publicdx).
numrdi de voturi lP ain care,,pentru"..g-r.,,impotriv5'--, ,,ablineri"-"din numirul total de 15

cons;ilieri locali in functie,
in temeiul art.4S din Legea nr.2t5/2001 privind administralia publicE localS, republicat6, cu

modificirile gi completdrile ulterioare; 
HOTARA$TE:

Art.l Se retrage dreptul de folosin!5 asupra terenului av6nd datele de iidentiificare -
par(rela nr.253 inscris in CF nr,10514 - Curtici, atribuit conform Legii nr.L5/2003 drrmnului
bArteuNnnu mtnAI-rA, incep6nd cu data adoptbrii prezentei hotbr6ri.

Art.2 Cu data intrlrii in vigoare a prezentei hotbr6ri se abrog5 orice alte prevederi

contrare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotb16ri se mandateaz5 Primarul Oragului

Curtici 9i Serviciul urbanism, care vor face toate demersurile legale pentru ca terenul sE

reviine in administrarea consiliului local,
Art.4 Prezenta hotSrAre se va comunica:Instituliei Prefectului Jludetul Arad

Prirnarului oragului Curtici,gerv_iciului urbanism,serviciului Buget Finante Conterbilitate,
Dornnului CARBUNARU MIHAITA, OCPI Arad, 2 ex APL.
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