CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
A/4

HOTĂRÂREA Nr. 49
din 28.04.2005
privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit, în baza
prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.42/12.03.2004, dlui Petrovici Vasile Martin,
domiciliat în Nădlac, str. G. Enescu, nr.165, judeţul Arad

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2005,
Având în vedere :
 Referatul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei
nr.3179/2005
 referatul Compartimentului Urbanism din cadrul primăriei nr.3250/2005
 prevederile art.3 şi art.4 din Hotărârea Consiliului local nr.42/12.03.2004 privind
aprobarea cererii dlui Petrovici Vasile Martin, înregistrată la Primăria oraşului Nădlac
sub nr.6065/2003
 Procesul verbal de predareprimire a terenului destinat construirii de locuinţă în baza
Legii nr.15/2003, nr.3849/29.03.2004
 prevederile art.38 (2), lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare
 prevederile art.5 (1), (2) din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
 Normele Metodologice din 29.07.2003 pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 Extras CF nr.2201 Nădlac
 Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu
şi turism, administraţie publică locală
 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, agricultură, juridică
şi de disciplină
 votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa
Consiliului local un număr de 14 consilieri
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului, în suprafaţă de
487 mp, situat în oraşul Nădlac, înscris în C.F. nr.2201 Nădlac, nr.top. 13691/99101/4,
proprietatea privată a oraşului, atribuit în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.42/12.03.2004, dlui Petrovici Vasile Martin, domiciliat în Nădlac, str. G.Enescu, nr.165, judeţul
Arad, CNP 1740101024497.
Art.2. Retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală se face de către primarul oraşului Nădlac, dl Ciceac Vasile, în termen de 15
zile de la data aprobării de către Consiliul local, pe bază de proces verbal.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :






primarului oraşului Nădlac
compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei
dlui Petrovici Vasile Martin
Instituţiei Prefectului judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Lupşa Eugen

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar

Alexandru Gros

C.A./C.A.
Hot.retragere folos.grat. Petrovici

