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JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465,
Fax: 0253/463872
www.bumbesti-jiu.ro / e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro
HOTĂRÎRE
Privind aprobarea amplasamentului situat in str. Narciselor (fosta CT 1), in vederea punerii la dispozitia
ANL pentru construirea de locuinte pentru tineri
Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj, ,
Avînd in vedere :
- Adresa ANL Bucuresti nr. 256 / 16.03.2015, inregistrata la Primaria Orasului Bumbesti – Jiu sub nr.
3039 / 16.13.2015 ;
- prevederile Legii nr. 152 / 1998 privind infiintarea ANL, republicata cu modificarile si completatile
ulterioare ;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152 / 1998 privind infiintarea ANL, aprobate prin HG nr.
962 / 2001, republicata cu modificarile si completatile ulterioare ;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile ulterioare ;
- raportul de specialitate nr. 4521 / 23.04.2015 ;
- expunerea de motive ;
- raportul de specialitate al comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001, republicată, privind administraţia publică locală,
HOTARASTE:
ART. 1 Se aproba amplasamentul situat in Orasul Bumbesti – Jiu, str. Narciselor (fosta CT 1), teren in
suprafata de 1.000 mp. pentru construirea unui bloc de locuinte pentru tineri, conform Anexei 1 la prezenta
hotarire, parte integranta din aceasta.
ART. 2 Amplasamentul prevazut in art. 1 se pune la dispozitia ANL in vederea includerii in Programul
“ Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii “, in conditiile legii.
ART. 3 Consiliul local se obliga sa asigure utilitatile aferente ( apa, canalizare, energie electrica, gaze
naturale, cai de acces) potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe.
ART. 4 Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotariri se incredinteaza Primarul Orasului Bumbesti –
Jiu prin compartimentele din aparatul de specialitate al acestuia.
ART. 5 Prezenta hotarire se comunica Primarului, Institutiei Prefectului – Judetul Gorj, Serviciului
buget-finante-contabilitate, Compartimentului investitii si A.N.L. Bucuresti.
Adoptata astazi : 30.04.2015
Presedinte de sedinta,
CONSILIER,
DANCIU ION
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Contrasemneaza pentru legalitate ,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 17 consilieri pentru,
- consilieri impotriva, - abtineri, din cei 17
consilieri prezenti la sedinta, din totalul de
17 consilieri in functie.

