ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI VLADIMIRESCU
Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro

HOTĂRÂREA Nr.11
din 30.01.2017

privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad,
Văzând:
-cerererea depusa prin care solicită cumpărarea terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 în
folosinţă gratuită
-referatul arhitectului din cadrul Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu
-raportul d-ului primar Crisan Ioan care prezintă motivele care au stat la baza promovării
proiectului de hotărâre
-H.C.L. al comunei Vladimirescu nr.24/28.02.2006 privind aprobarea dosarelor persoanelor
propuse pentru atribuirea unui loc de casă conform Legii nr.15/2003.
-votul de 17 voturi pentru exprimat în şedinţa din 30.01.2017 de Consiliul local al comunei
Vladimirescu

Avand in vedere:

-prevederile art.8 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală**)
-prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicată
In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă vânzarea directă cu preţul de 10 Euro/m2 la care se adauga T.V.A.
conform Raportului de expertiză tehnică întocmit de P.F. Luca Florica, membru ANEVAR şi
însuşit de Consiliul local Vladimirescu, anexat prezentei hotărâri şi care face parte integrantă
din aceasta d-nei Kocsis Andreea Liana a terenului intravilan în suprafaţă de 300 m2 înscris în
C.F. nr.305246 cu nr. cad.305246 primit în folosintă gratuita în baza Legii nr.15/2003.
Art.2. Se aprobă vânzarea directă cu preţul de 10 Euro/m2 la care se adauga T.V.A.
conform Raportului de expertiză tehnică întocmit de P.F. Luca Florica, membru ANEVAR şi
însuşit de Consiliul local Vladimirescu, anexat prezentei hotărâri şi care face parte integrantă
din aceasta d-nei Onet Andrei a terenului intravilan în suprafaţă de 300 m 2 înscris în C.F.
nr.305250 cu nr. cad.305250 primit în folosintă gratuita în baza Legii nr.15/2003.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se încredinţează primarul
comunei Vladimirescu şi Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu.
Prezenta hotarare se comunică cu :
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad
- primarul comunei Vladimirescu
- Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu
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