ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 283 /2018
privind validarea inventarului terenurilor disponibile ce pot fi atribuite tinerilor ce
se încadrează în prevederile Legii nr.15/2003

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- procesul verbal al comisiei de identificare şi inventariere a terenurilor numită
prin DispoziŃia Primarului nr.1043/2017;
- proiectul de hotarare nr.297/2018, expunerea de motive a primarului
nr.17118/22.11.2018, raportul DirecŃiei Arhitect-şef nr.17164/23.11.2018 şi raportul de
avizare al comisiei pentru urbanism;
În baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinŃe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.1 şi 2 din Normele metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.896/2003;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(9) şi art.45, alin.(1) din Legea administraŃiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Validează inventarul terenurilor disponibile ce pot fi atribuite tinerilor în
folosinŃă gratuită potrivit Legii nr.15/2003, conform situaŃiei ce constituie anexă la prezenta
hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie
- DirecŃiei Arhitect-şef;
- Comisiei numită prin DispoziŃia Primarului nr.1043/2017 şi se afişează la
sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituŃiei.

Orăştie, 29.11.2018

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

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂȘTIE
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ
la HCL nr. 283 /2018

SITUAȚIA
terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităților administrativ teritoriale, din
intravilanul municipiului Orăștie

Municipiul Orăștie

Suprafața totală
mp

Strada
Strada Dr. Stelian
Ivașcu

300

Pre edinte de edin ă,
prof. ambă Alin Adam

Din care
Curți
construcții

Arabil

Vii

Livezi

Pășuni

300









Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

