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Din data de 03.02.2OL7
privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform HCL Cuttici
nr.29ol2a.L2.2OO6 privind atribuirea in folosinfi gratuitd a parcelei cu nr.25o inscris in
CF nr.10511 numitei VIZITIIU VASILICA, domiciliati in localitatea Curtici, Str. A. IULIA
nr.118 A, in baza Legii nr.l.l/2OO3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinle proprietate personald.
Consiliul local al oragului Curtici,

Avind in vedere:

-

expunerea de motive nr.7L27/27.OL.2O77 a Primarului Oragului Curtici,
- raportuf compartimentului de sprecialitate nr, t722/27.07.2077, intocmit de Serviciul Urbanism;
- HCL Curtici nr.29O/28.12.2006 privind atribuirea in folosin!5 gratuitd a parcelei cu nr,250 inscris in
CF nr.10511 numitei VIZITIU VASILICA, domiciliat6 in localitatea Curtici, Str.A. IULIA nr.118 A, in
baza Legii nr.75/20O3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate
personalS,
- Avizul nr.1658/03.O2.2O17 al Ciomisiei pentru Programe de dezvoltare economico sociala, buget finante, agricultura.
- Avizuf nr.t52O/02.O2.2077 al Comisiei pentru protectia mediului si turism, juridica, de disciplina,
apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor'
- Avizul nr.!544/03.O2.2077 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea
domeniului public si privat, gospodarie comunala, servicii, comert, avizeazd favorabil proiectul de
hot516re,

pentru invatamant, sanatate si familie, cultura, munca si
protectia
protectie sociala,
copilului,activitati sportive si agrement.
- prevederile art.6 alin.2 din Legea nr.t5/2003,
- prevederile art.36 9i urm. din tegea nr.2I5/2O01 privind administralia public5 localS, republicatS,
cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
- Raportuf nr.IO37/27.O1.2017 intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.52 din 21 ianuarie

- Avizul nr.t517/02.02.2017 al Comisiei

in temeiul art.45 din Legea nr.2I5/2001 privind administralia publicE localS, republicatS,
modificirile 9i completirile

ulterioare;

cu

HOTA - $TE:

Se retrage dreptul de folosinlE asupra terenului avend datele de identificare parcela nr.250 insiris in CF nr.10511 - Curtici, atribuit conform Legii nr.L5/2003 doamnei
VIZITIU VASILICA, incep6nd cu data adopt5rii prezentei hot5rSri.
Art.2 Cu data intrbrii in vigoare a prezentei hot5r6ri se abrogd orice alte prevederi

Art.l

contrare.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot516ri se mandateaz5 Primarul Oragului
Cutici $ Serviciul urbanism, care vor face toate demersurile legale pentru ca terenul sE
revinb in administrarea consiliului local.
Art.4 Prezenta hotSrAre se va comunica:Instituliei Prefectului

- Judetul Arad
- Primarului oragului Curtici,serviciului urbanism,serviciului Buget
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