
ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMLINA LOPADE,A NOUA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 25 12019

Privind aprobarea amplasamentului Punctului de lansare a rachetelor antigrindinfl

Consiliul local al Comunei Lopadea Noua judelul Alba, intrunit in Eedinla extraordinard

din data de 30.05.2019

AvAnd in vedere :

- Expunerea de motive a iniliatorului inregistrata sub nr.347l din23.05.2019;

- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului inregistrat sub nr.3451 din 23.05.2019;

- Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate m.1,2 si 3 ale Consiliului Local;

- Prevederile arl.2l46 din Noul Cod civil;
-Prevederile art.66 din Legea nr.I73l2OO8 privind interventiile active in atmosfera, republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederil e art.36 alin.6 qi art. 124 din Legea nr.21,512001 privind administralia publica locald,

republicata, cu modificdrile qi completdrile ulterioare ;

in temeiul art.45 a1in.3 si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea m.21512001 privind administralia

publica locala, republicatd cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,

HOTARASTtr:

Art. I Se aprobd imprumutul de folosinld cu titlul gratuit a suprafelei de 2.489 mp - teren

proprietatea privatd a Comunei Lopadea Noua, CF nr.11455, situat in localitatea Ciuguzel - c[tre

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Nalional Antigrindind qi de Creqtere a

Precipitaliilor, in vederea amplasdrii unui Punct de lansare a rachetelor antigrindind.

Art.2 Perioada imprumutului de folosin{d cu titlu gratuit al terenului menlionat la arl. 1 este pe

durata existentei qi menlinerii destinaliei Punctului de lansare a rachetelor antigrindind qi va fi

consemnatd in Contractul de comodat prevdzut in anexa nr.l care face parte integranta din

prezenta hotarare.

Art.3. Pentru ducerea la indeplinrre a prezentei hotdrdri se imputerniceEte primarul Comunei

Lopadea Noua, d-nul Indreiu Marian Catalin.

Art.4.Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit

prevederilor Legii nr.55412004.

Art.5.Prezenta hotarare Se comunica de catre secretarul comunei:

-Institutiei Prefectului Judetul Alba;

-Primarului Comunei LoPadea Noua;

-Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a

Precipitatiilor
-Se afiseaza.



prezentahotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi favorabil, valabil exprimate' din

numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti'
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PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier local,

CORPODEAN IOAN

CONTRASEMNEAZA,

Secretar,

SUCru SIMONA MARIA
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