ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CURTICI
315200-Curtici,st[r, Primbriei,nr.47 ,1ud.Arad,tel.057 /464004,fax 057 /464130
E-mail : secretariat@primarlacu ftlci. ro

privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform HCL Curtici
nr.3|2/2A.L2.2OO6 privind aitribuirea in folosinf5 gratuitd a parcelei cu nr.262 inscris in
CF nr.10523 numitului STOICA MARIUS, domiciliat in localitatea Curtici, str. LR,$irianu
nr.33, in baza Legii nr.L5l2OO3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locu inle proprietate personali,
Consiliul local al oragului Curtici,
AvAnd in vedere:
- expunerea de motive nr.tlt5/27.07.2077 a Primarului Oragului Curtici,
- raportul compartimentului de specialitate nr.7176/27.O7.2077, intocmit de Serviciul Urbanism;
- HCL Curtici nr.3O2/28.72.20OG privind atribuirea in folosinf5 gratuitE a parcelei cu nr.262 inscris
in CFnr,10523 numitului STOICA, MARIUS, domiciliat in localitatea Curtici, str.LR. $irianu nr.33, in
baza Legii nr.75/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinfe proprietate
personal6.

- Avizul nr,1666/03.02.2OI7 al Comisiei pentru Programe de dezvoltare economico sociala, buget finante, agricultura.
- Avizuf nr.I5IB/O2.O2.2OI7 al Comisiei pentru protectia mediului si turism, juridica, de disciplina,
apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor.
- Avizul nr.t542/O3.O2.2OL7 al Clomisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea
domeniului public si privat, gospodarie comunala, servicii, comert, avizeazd favorabil proiectul de
hot616re,

si familie, cultura, munca si
protectie sociala, protectia copilului,activitati sportive si agrement'
- prevederile art.6 alin.2 din Legera nr.L5/2OO3,
- prevederile art.36 9i urm. din Legea nr.2I5/2OO1 privind administratia public6 locali, republicat5,
cu modificirile gi completdrile ulterioare;
- Raportul nr.LO35/27.01.2077 intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.52 din 21 ianuarie
2003 (xrepublicatbx)grlvind transparenla degizionalS in administratia publici)'
numdr de voturi,W.din,.care ,,pentru"..{)=,,,impotriv5"--i-,abEineri"ldin numErul total de
15 consilieri locali'in functie.
tn temeiul art.45 din Legea nr.2I5/2O01 privind administralia publicb local6, republicatS, cu
modific6rile gi completdrile ulterioare;

- Avizul nr.1585/02.02.2017 al Comisiei pentru invatamant, sanatate

-

HOTARA$TE:
asupra terenului av6nd datele de identificare de
folosinlE
dreptul
Art,1 Se retrage
parcela nr.262inscris in CF nr.10523 - Curtici, atribuit conform Legii nr.L5/2OO3 domnului
sToIcA MARIUS, incepand cu data adoptSrii prezentei hot516ri.
Art,2 Cu data intr5rii in vigoare a prezentei hot5r6ri se abrog5 orice alte prevederi
contrare.

hotE16ri se mandateazb Primarul Oragului
toate
demersurile legale pentru ca terenul sb
Cuftici $ Serviciul urbanism, care vor face
revinE in administrarea consiliului local.
Art.4 Prezenta hot5r6re se va comunica:Institu[iei Prefectului - Judetul Arad

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei

- Primarului oragului Curtici,serviciului urbanism,serviciului Buget Finante
Contabilitate,Domnului STOICA MARIUS, OCPI Arad, 2 ex APL.

PRE9EDINTE DE 9EDINT
CIOS IOAN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

