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Din data de O3.02.2OL7
privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform HCL Curtici
nr.283/28.1.2.2006 privind atribuirea in folosinli gratuiti a parcelei cu nr.243 inscris in
CF nr.1O5O4 numitului MERCEA OLIVIAN MARCIAN, domiciliat in localitatea Curtici, str.
Grinicerilor nr.77, in baza Legii nr.1.5/2OO3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinle proprietate personali.
Consiliul local al oragului Curtici,

Av6nd in vedere:
- expunerea de motive nr.1703/27.07.2017 a Primarului Oragului Curtici,
- raportul compartimentului de specialitate nr. LI04/27.0L2017, intocmit de Serviciul Urbanism;
- HCL Curtici nr.283/28.L2.2006 privind atribuirea in folosin[5 gratuitb a parcelei cu nr.243 inscris in
CF nr.10504 numitului MERCEA OLIVIAN MARCIAN, domiciliat in localitatea Curtici, str.GrEnicerilor
nr.77, in baza Legii nr.L5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle
proprietate persona

15.

- Avizul nr.L662/03.O2.2OL7 al Comisiei pentru Programe de dezvoltare economico sociala, buget

-

finante, agricultura.
- Avizul nr.I574/O2.O2.2OI7 al Comisiei pentru protectia mediului si turism, juridica, de disciplina,
apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor.
- Avizul nr,1538/03.02.2017 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea
domeniului public si privat, gospodarie comunala, servicii, comert, avizeazd favorabil proiectul de
hotb16re.

- Avizul

nr.7579/02.02.2077 al Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, cultura, munca si
protectie socia la, protectia copi u lu i,activitati sportive si ag rement,
- prevederile art.6 alin.2 din Legea nr.75/2003,
- prevederile art.36 gi urm. din Legea nr.2I5/2OO1 privind administratia publici localS, republicatS,
cu modificdrile gi complet5rile ulterioare;
- Raportul nr.7030/27.O7.2OI7 intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.52 din 21 ianuarie
2003 (xrepub
d transparenta ionalS in administratia publicix),
- numEr de
n care ,,pentru' ,,impotriv5"_T;abEineri"_:1din num5rul total de 15
consilieri I
e.
ln temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 privind administralia publici localS, republicatS, cu
modific'rile gi complet'rile ulterioare;
I

HOTA $TE:
Se retrage dreptul de folosintb asupra terenului av6nd datele de identificare parcela nr.243 inscris in CF nr.10504 - Curtici, atribuit conform Legii nr.75/2003 domnului
MERCE OLMAN MARCIAN, incep6nd cu data adoptErii prezentei hot5rdri.
Art.2 Cu data intr5rii in vigoare a prezentei hot5r6ri se abrog5 orice alte prevederi

Art.l

contrare.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot516ri se mandateaz5 Primarul Oragului
Curtici gi Serviciul urbanism, care vor face toate demersurile legale pentru ca terenul sd
revin5 in administrarea consiliului local.
Art,4 Prezenta hotd16re se va comunica:Institutiei Prefectului - Judetul Arad

- Primarului oragului

Curtici,Serviciului urbanism/Serviciului

Buget

Contabilitate,Domnului MERCEA OLIVIAN MARCIAN, OCPI Arad, 2 ex APL.
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