JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 18 /2018
privind transmiterea în folosință gratuită pe durata execuției investiției, a terenului în
suprafață de 1.300 m2 proprietate a UAT municipiul Vulcan, înscris in cartea funciara nr.62120
către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate
închirierii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 27/1/30 din 16.03.2018 întocmită
de Primarul municipiului Vulcan , dl. Gheorghe Ile, prin care se propune transmiterea în folosință
gratuită pe durata execuției investiției, a terenului în suprafață de 1.300 m2 proprietate a UAT
municipiul Vulcan, înscris in cartea funciara cu nr.62120 situat în str. Traian, fn,către Agenția
Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii.
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 27//1/31/16.03.2018 , raportul Direcției Tehnice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub
nr. 18/1/32/16.03.2018, precum și avizul comisiei de specialitate” Amenajarea teritoriului protecţia
mediului şi turism” înregistrat sub nr. 17/1/33/ 20.03.2018 , de pe lângă Consiliul local ;
Având în vedere adresa A.N.L înregistrată la Primăria mun. Vulcan sub
nr. 14633/08.02.2018;
Ținând cont de prevederile art. 2, alin. (8) și ale art. 3, alin. (1) și (5) din Legea 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) , art.45, alin. (2) precum şi art. 115,
alin. 1, lit. (b ) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe durata execuției investiției, a terenului
în suprafață de 1.300 m2 proprietate a UAT municipiul Vulcan, înscris in cartea funciara cu
nr.62120 situat în str. Traian, fn,către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de
locuințe pentru tineri destinate închirierii, teren identificat conform Planului de situație prevăzut în
Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Se aprobă Contractul care se va încheia între Agenția Națională pentru Locuințe și
Unitatea administrativ teritorială a municipiului Vulcan,prin care se stabilesc obligațiile părților
privind realizarea obiectivului de investiții: „Construcția de locuințe pentru tineri, destinate
închirierii, str. Traian, fn, bloc de locuințe 1, regim de înălțime P+3E și 33 u.l.”conform Anexa 2,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 Se aprobă propunerea de unități de locuit pe terenul transmis în folosință gratuită
către Agenția Națională pentru Locuințe destinat construirii de locuințe, conform Anexa 3, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4 Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor necesare asigurării utilităţilor şi
dotărilor tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei (apă,
canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc.).
ART.5 Se mandatează primarul municipiului Vulcan să semneze contractul menționat la
art.2 , respectiv propunerea numărului unităților locative pe amplasamentul identificat, menționată
la art.3.
ART.6 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan, Agenției Naționale pentru Locuințe, Direcţiei Tehnice, Direcției A.D.P.P,
Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 21.03.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Mihai Costel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „pentru”,

