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547605. Uneheni. f f .357 tei/ fax:0265-328.112r 328.212,

e-mail: secretaiaA,plilnariaungheni.ro

HOTARAREANR.5:;
Din 29 octornbrie 2013

i"rivi.nd rnodificanea Ane:lei mn. 1 ia E[otdrire:t Comsiliului Loca! I-rca{ nn.34-26.06,20?3

pnivind trecerea locuin{elor Fentru tineri, din pnoprietatea publici a oragului lfuigheni

in proprietatea publici a statului

Consiliul Local al oraqului Ungheni, intrunit in qedinla ordinara din data de 29

octombrie 2013,

Avdnd in vedere Expunerea de motive nr. 6016124.10.2.013, prezentatd de Primarul

oraquh.ri Ungheni, Rapor.ul de specialitate nr. 6017/24.10.2013, intocmit de Serviciul

Financiar-Ccntabilitate din cadrul Primdriei oragului Ungheni;

Urmare :i;-iiesei Agenliei Nalionale pentru Locuinl,: nr. 9911116.07.201 :, inregistratd

la Primiria oraqului Ungtreni sub nr. 4184/16.07.2013,

V[zdnd proiecttil dc hoiirdre propus de primarul oragului Uugheni qi avizat favorauil

de toate celc trei comisii de speciL'litate din cadrul Consiliului local Ungheni.

in concordanld cu prerederrle Legii nr. 152/i998 privind infiin{area Agenliei

Nafionale pentru Locuinle republicatd cu nrociificdrile gi completdrile ulterioare $i alc art 9,

alin. (2) din Legea nr. 2 I 3/ 1998 privind proprietatea publicd qi regin-rul juridic al acesteia;

Jin;ind cont de adresa Agenliei Nalionale pentru Locuinfe nr. 7284i1i.0-5.2013;

in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), aa. 45, alin. (3) 9i art. I15, lit. b) din

Leger nr.21512001 prilind administralia publici locald, republicati

:

HOTARA.$ iE:

Art.l Se aprobi modificarea Anexei nr. 1 la HotdrArea Consiliului Local nr.

34 26.06.2U11 ; , r ' i r ,  ind trecerea ,ocr-r ,  r : lor  pentru t int-r i .  l in propr ietatea publr . - i  a ora5uiui

l,'ngheni in proprietatea publici a statului, confbrm Anerei ru. i la prezenta horiure



Art'2 Celelalte prevederi are Hotdrdrii cons'iului Local nr. 34/26.a6.20r3 ram6
neschimbate.

Art'3 cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul ora5n1u1
Ungheni.

Art.4 Ptezenta hotarare se comunica:

Institutiei prefectului judetului Mures,
- primarului orasului Ungheni, judetul Mures,
- Serviciuluifinanciar_contabil,

- Agenliei Nalionale pentm Locuinle
- Se afiseaza la sediul primarici oras,ului Ungheni..

Adoptata in Ungheni, la data de 29 octombrie 2013
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