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HOTĂRÂREA Nr. 67
din 16.04.2009
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, de către Consiliul Local Nădlac
a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al Oraşului, pentru construirea de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe toată durata executării
construcţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în sedinta extraordinară din data de
16.04.2009,
Având în vedere:
 initiativa si expunerea de motive a primarului orasului Nădlac, dl Vasile Ciceac
nr.6503/2009
 referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.6519/2009
 Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.62/10.04.2009 privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „Bloc A.N.L.
localitatea Nădlac, judeţul Arad"
 prevederile art.21 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL, cu modificările şi
completările ulterioare
 prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a, (5), lit.a, (6), lit.a, pct.17 şi lit.6 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
 extras CF nr.10686 Nădlac
 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, agricultură,
juridică şi de disciplină
 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
 Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în folosinţă
gratuită, a terenului pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în
suprafaţă de 1580 mp, respectiv parcela nr.top. 842, evidenţiată în CF nr.10686 Nădlac, pe
toată durata executării construcţiei.
Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local al Oraşului Nădlac a cheltuielilor
necesare pentru executarea lucrărilor privind utilităţile aferente construcţiei situate pe
amplasamentul menţionat în cuprinsul art.1.
Art.3. Se aprobă contractul care se va încheia între Agenţia Naţională pentru
Locuinţe Bucureşti şi Consiliul Local Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuterniceşte primarul Oraşului Nădlac în vederea semnării contractului
încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti şi Consiliul Local Nădlac, având
ca obiect transmiterea terenului prevăzut la art.1, contract aprobat conform prevederilor
art.3 din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :

 primarului oraşului Nădlac
 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Bucureşti
 compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios
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