ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 239 /2018
privind completarea HCL nr.233/2017 referitoare la încetarea unor contracte de concesiune
şi răscumpărarea construcŃiilor edificate pe terenurile concesionate situate în Municipiul
Orăştie, str.Pricazului, zona Creşei Municipale

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.242/2018, expunerea de motive a Primarului nr.13743/24.09.2018,
raportul Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie nr.2032/24.09.2018 şi raportul de avizare al
comisiei pentru urbanism;
- HCL nr.31/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul – „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, str. Pricazului,
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”;
- HCL nr.171/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului
Orăştie pentru proiectul „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
În temeiul prevederilor art.57, alin.(1), lit.”b” din O.U.G nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată, ale art.36, alin.(2), lit.”c” coroborat alin.(9) şi art.45, alin.(3) din Legea administraŃiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se completează articolul 1 al HCL nr.233/2017 cu un nou aliniat, care va avea
următorul cuprins :
(2) Aprobă demolarea celor 12 garaje situate în str.Pricazului, zona Creşei Municipale
Orăştie, fără recuperarea materialelor rezultate din demolarea acestora.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
Orăştie, 27.09.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 septembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (12 prezenŃi).

