
JUDETUL IALOMITA                                                                                                             

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

 

 

HOTARARE 

privind transmiterea in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte a suprafetei 

de 2464 m.p.si a constructiilor existente (fundatii blocuri J1, J2, K1) situate in Amara,  

strada Alexandru Ioana Cuza in vederea   

construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 

              Consiliul local al orasului  Amara, judetul Ialomita, 

Avand in vedere: 

-expunerea de motive la proiectul de hotarare promovat de primar, inregistrata cu 

nr.47/20.03.2009; 

-prevederile art.124  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare; 

-prevederile art.2 alin.1^5 si art.2^1 din Legea nr.152/1998privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificarilesi completarile ulterioare;  

              In temeiul art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1:- Se transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în folosinţă gratuită, terenul 

pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în suprafaţă de 2464 mp, 

situat în Amara, str.Alexandru Ioan Cuza identificat dupa cum urmeaza: 

a)suprafata de 1838 m.p. aferenta fundatiilor blocurilor J1 si J2, avand urmatoarele 

vecinatati: 

-N-str.Al.I.Cuza; 

-S-Gradinita Amara; 

-E-Politia Amara; 

-V-str.Viilor; 

b)suprafata de 626 m.p. aferenta fundatiei blocului K1, avand urmatoarele vecinatati : 

-N-N.C.1938, N.C.1939 ; 

-S-DOMENIU PRIVAT ALORASULUI Amara, str.Al.I.Cuza; 

-E-str.Viilor, domeniu privat al orasului Amara; 

-V-N.C.-940/1; 

precum şi construcţia existentă pe teren  pe toată durata executării construcţiei. 

Art.2:- Se aproba aigurarea de la bugetul local a resurselor necesare şi finalizarii execuţiei 

utilităţilor aferente construcţiei ( apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, 

telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi) până la recepţia la terminarea 

locuinţelor. 



Art.3:-Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari inceteaza prevederile Hotararii 

Consiliului local Amara nr.3/2003, modificat prin Hotararea nr.23/2003 privind privind 

transmiterea in administrare Agentiei Nationale pentru Locuinte a suprafetei de 3.870 

m.p.teren situat pe strada Alexandru Ioana Cuza pentru reluarea lucrarilor la blocurile J1, 

J2, K1, K2, K3. 

Art.4:-Prezenta hotarare va fiadusa la cunostinta celor interesati prin grija secretarului 

orasului. 
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