ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.59/29.07.2016
privind propuneri de atribuire a terenului
aferent apartamentelor cumpărate

Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, întrunit în şedinţa
ordinară;
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotarare initiat de primar privind propunerea de atribuire a
terenului aferent apartamentelui;
-Cererea nr. 3910/2016 depusă de către d-nii Pătcaş Ioan şi Pătcaş Silvia cu
domiciliul în oraşul Baia de Arieş, str. 22 Decembrie, bl. 42, ap. 15, jud. Alba,
proprietari asupra ap. nr. 15, din blocul 42 situat în oraşul Baia de Arieş, str. 22
Decembrie, privind atribuirea cotei de teren de 17/595 mp aferent apartamentului
nr. 15 din bl. 42 si documentaţia anexată; raportul nr. 3911/2016 întocmit de către
biroul tehnic; raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 2. din Legea nr.18 / 1991 privind fondul funciar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- art. 36 alin. 2, lit.c) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.45 si art. 115 alin. 1) lit. ,,b’’ din Legea nr.215 / 2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare;
H o t ă r ă ş t e:
Art.unic. Propune atribuirea terenului aferent apartamentului nr. 15 , bloc. 42
situat în oraşul Baia de Arieş pe str. 22 Decembrie, jud. Alba , înscris în CF. ind.
70008–C1-U8 Baia de Arieş cu nr.top. 221/2/2/1/XV; 221/1/2/1/XV; 212/1/XV,
în cota de 17/595 mp parte, proprietarilor Pătcaş Ioan şi Pătcaş Silvia.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului urbanism;
Compartimentului juridic;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil
exprimate, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Timonea Petru

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

