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HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea unor măsuri privind transmiterea unui bun imobil către Agenția 

Națională pentru locuințe  

 

 

Consiliul Local al Oraşului Lipova, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art. 874 din Codul Civil; 

- prevederile art.129, alin.2, lit.c, art. 297 alin.1 lit.d și art. 349 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.21.964/06.11.2019; 

-  raportul de specialitate nr.21.965/06.11.2019, întocmit de Serviciul Urbanism AT și 

Autorizări Transporturi;  

- votul “pentru” a 15 consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută 

de prevederile art.139, alin.3, lit.g  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru 

Locuințe, pe toată durata de execuție a obiectivului de investiție, a imobilului compus din teren 

intravilan în suprafață de 3.200 mp, înscris în CF nr. 300340 Lipova, pe parcela cu nr. cad. 

300340, având valoare de inventar în sumă de 158.213 lei, aflat în proprietatea publică a Orașului 

Lipova și administrarea Consiliului Local Lipova. 

    Art.2.  Orașul Lipova se angajează să pună la dispoziția Agenției Naționale pentru 

Locuințe terenul liber de orice sarcini, pentru care vor realiza utilităţile şi dotările tehnico-edilitare 

până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior iniţierii de către 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei. 

    Art.3. Se aprobă finanțarea din bugetul general consolidat al Orașului Lipova, a 

cheltuielilor necesare pentru execuţia utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare, energie 

termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi), în interiorul 

perimetrului destinat locuinţelor, până la recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj. 

    Art.4. Cu semnarea contractului care urmează a se încheia între Orașul Lipova prin 

Consiliul Local Lipova și Agenția Națională pentru Locuințe, se mandatează dl. Jichici Iosif Mircea, 

Primar al Orașului Lipova. 

    Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija Compartimentului 

Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                             SECRETAR GENERAL AL UAT, 

     Dorin Ciprian TAMAȘ                                                             Corina Cătălina POP 

 

 

Lipova, la 07.11.2019 
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