
R O M Â N I A                                                                                                       PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                               
ORAŞUL DETA                                               
CONSILIUL LOCAL                                                                                   Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                SECRETAR 
                                                                        

H O T Ă R Â R E A
                                  
                   privind aprobarea includerii Oraşului Deta în Programul Agenţiei Naţionale pentru
                   Locuinţe, a amplasamentului din parcela înscrisă în C.F.402812, cu nr. top. 402812, 
                   în suprafaţă de 1392 m2, în vederea construirii de locuinţe destinate specialiştilor 
                   din sănătate.

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
              Având în vedere referatul nr. 772/2016 al Serviciului  Urbanism, amenajarea teritoriului, 
autorizarea  executării  lucrărilor  şi  administrarea  patrimoniului  al  Primăriei  oraşului  Deta  prin care  se 
propune  aprobarea  includerii  Oraşului  Deta  în  Programul  Agenţiei  Naţionale  pentru  Locuinţe,  a 
amplasamentului din parcela înscrisă în C.F. 402812, cu nr. top. 402812, în suprafaţă de 1392 m 2, în 
vederea construirii de locuinţe destinate specialiştilor din sănătate, precum şi avizele Comisiei Urbanism 
şi administrarea patrimoniului şi Comisiei Economice ;
              În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ;
              În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1. Se aprobă includerea Oraşului Deta în Programul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a 
amplasamentului din parcela înscrisă în C.F. 402812, cu nr. top. 402812,  în suprafaţă de 1392 m2, situat 
în  oraşul  Deta,  str.  Orhideelor,  bloc  E,  în  vederea  construirii  de  locuinţe  destinate  specialiştilor  din 
sănătate.

              Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Deta prin 
Serviciul  Urbanism,  amenajarea  teritoriului,  autorizarea  executării  lucrărilor  şi  administrarea 
patrimoniului al Primăriei oraşului Deta.
        
              Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

                       - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
                       - Primarului oraşului Deta ;
                       - Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;
                       - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta ;
                       - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor şi  
administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta ;
                       - Prin afişare în oraşul Deta şi publicare pe site-ul www.detatm.ro.

I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

http://www.detatm.ro/

