
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 
DIN....................2019 

Privind: acordarea a 300 de metri p ătraţi de teren, în folosin ţă  gratuită, tinerilor care 
doresc să-şi construiască  locuin ţe, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003 

Iniţiatori: Ani Dumbrav ă, Papuc Petru, Andriuţă  Ghiţă, Leonte Ionel. 
Nr de înregistrare ş i data depunerii proiectului: 	din..? .....2019. 
Consiliul local aI municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 

...2019 
Având în vedere: 
- 	expunerea de motive a ini ţiatorilor, lnregistrata sub nr........din ........  .... 2019; 
- raportul de specialitate nr. .. ...... 	 2019; 
- 	raportul comisie de specialitate 
- prevederile art. 1, art.2, art.5 ş i art.6 din Legea 1 5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuin ţe proprietate personal ă, republicată, actualizată ; 
prevederile art.5 din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodo!ogice de 
aplicare a Legii nr. 1 5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
Iocuinţe proprietate personal ă ; 
conform Iistei de priorit ăţ i stabilită  în conformitate cu criteriile pentru ierarhizarea 
solicitărilor depuse în baza Legii nr.15/2003; 
prevederile art.36, alin.2, lit.c ş i alin.5 lit. b şi a art. 123, alin.1 din Legea2lS/2001, 
privind administraţia publică  locală , republicată  în 2007; 
În baza art. 147 din Constituţia României; 
În baza art.45, alin 3 ş i art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată  în 2007: 

IIOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă  trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului de 1.7 hectare, 
de la fostele unit ăţ i milîtare, identificat cu num ărul cadastra1. 

Art.2 (1) Se aprob ă  atribuirea unor loturi de teren pentru construirea de locuin ţe proprietate 
personală  pentru tineri în conformitate cu prevederile Legii 1 5/2003, conform Anexei nr. 1, care 
face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

(2) Fiecare parcel ă  de teren atribuit ă  are o suprafaţă  de 300mp. 

s 



(3) atribuirea loturilor de teren se face In folosin ţă  gratuită  pe durata existen ţei 
locuinţei proprietate personal ă . 

(4) Se Imputernice şte Primarul Municipiului Tecuci să  semmneze contractele de 
comodat având ca obiect terenurile men ţ ionate la alin(1). 

Art.3 Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuin ţe proprietate personal ă  este 
obligat să  Inceapă  construcţ ia locuinţei in termen de un an de la data atribuirii terenului ş i să  o 
realizeze cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea execut ării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările ş i completările ulterioare. 

Art.4 Primăria municipiului Tecuci va pune la dispozitia celor care vor primi aceste loturi de 
teren, minimum dou ă  proiecte tip de locuinţe, cu suprafe ţe diferite, astfel Inc ăst să  se creeze o 
uniformitate arhitectural ă  in această  zonă . 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dus ă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.6 Prezenta hot ărâreva fi adusă  la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

INIŢIATORI 
ANI DUMBRAVĂ  
PAPUC PETRU 
ANDRIUTĂ  GHIŢ:/ 
LEONTE IONEL 

SECREETAR 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: acordarea de 300 de metri pătraţi de teren, în folosinţă  gratuită , 
tinerilor care doresc să-şi construiască  locuinţe, în conformitate cu 

prevederile Legii 15/2003 

Una dintre preocup ările principale ale administraţiei locale ar trebui s ă  fie 
crearea unui cadru favorabil pentru încurajarea tinerilor de a r ămâne în 
comunitate. Acceast ă  preocupare ar trebui s ă  se regăsească  mult mai mult în 
actul administrativ, mai ales în condi ţiiile în care, în ultimii ani, tot mai mul ţi 
tineri au ales s ă  lucreze si să  se stabilească  în alte părţi, indiferent că  vorbim de 
orae dii România sau din afara grani ţelor ţării. 

Pe termen lung, acest exod are consecin ţe dintre cele mai grave pentru Tecuci, 
dacă  este să  luăm în considerare fenomenul de îmb ătrânire al populaţiei, lipsa 
forţei de rnuncă  calificate, dar si faptul că  persoanele vârstnice rămân fară  un 
sprijin real, fenomen acutizat de lipsa unui sistem eficient de protec ţie socială  
din partea Prim ăriei Tecuci. 

Partidul Naţional Liberal Tecuci, ini ţiator al acestui proiect de hot ărâre, 
consideră  că  există  cadru legislativ legal pentru încurajarea tinerilor de a r ămâne 
acasă, iar acetia trebuie sprijini ţi, în conformitate cu prevederile legale, mai ales 
în condi ţiiile în care, în ultimii cinci ani nu a mai fost construit ă  si atribuită  nicio 
locuinţă  de tip ANL. 

Astfel, Legea 15 din 2003, actualizat ă  în anul 2008, prevede c ă  administraţiile 
locale pot acorda teren în folosin ţă  gratuită  tinerilor, pentru construc ţia de 
locuinţe. Prezenta lege reglernenteaz ă  regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu 
vârsta cuprinsă  între 18 şi 35 de ani a unei suprafe ţe de teren, pentru 
construirea unei Iocuin ţe proprietate personal ă . Atribuirea terenului se face 
în folosin ţă  gratuită  pe durata existen ţei locuin ţei proprietate personal ă , în 
Iimita suprafe ţelor disponibile, prin hot ărâre a consiliului local al comunei, 
oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucure şti în care este 
situat terenul, prevede actul normativ, cu precizarea c ă  atribuirea terenurilor 
este facută  într-o anumit ă  ordine de prioritate, în func ţie de criteriile aprobate de 
fiecare consiliu local. Suprafe ţele terenurilor solicitate de tineri sunt acordate 
ţinându-se cont de localitatea despre care este vorba. Astfel, pentru municipii 
suprafaţa rninimă  ce poate fi atribuită  este de 150 de rnetri p ătraţi, iar cea 
maximă  de 300 de metri pătraţi. 

Până  în prezent.la  registratura Prirnăriei Tecuci au fost depuse peste 500 de 
solicitări din partea celor care doresc s ă- şi construiasc ă  locuinţe, în conforinitate 



cu Legea 15/2003, dar suntem convin şi că  numărul acestora va cre şte dacă  
autoritatea local ă  va face public ă  această  intenţie. 

in concluzie, ţinând cont că  administra ţia locală  a identificat deja terenul de la 
fostele unităţi militare in suprafaţă  de 1,7 hectare ca fiind propice pentru 
construc ţii, dar i de PUZ-ul aprobat in anul 2013 , Partidul Na ţional Liberal 
Tecuci propune ca acest teren s ă  fie lotizat, iar fiecare solicitant cu vârsta 
cuprinsă  intre 18 şi 35 de ani, care indepline şte condiţiile legale să  primească , 
cu titlu gratuit, o suprafa ţă  de teren de 300 de metri p ătraţi pentru construc ţia de 
locuinţe proprietate personal ă. Considerăm că  acest teren Mdepline şte toate 
condiţiiile pentru a i se da aceast ă  destinaţie, dacă  ţinem cont că  este aproape de 
centrul oraşului, 1n imediat apropiere a unui hipermarket, beneficiaz ă  de utilităţ i 
(gaze, canalizare, energie electric ă). in plus, construc ţiile existente pe acest 
teren pot fi reabilitate i transformate 1n cre şă, grădiniţă  sau şcoală, dispensar 
medical, alte sedii care s ă  asigure servicii specifice tinerilor care aleg s ă  se 
stabilească  in această  zonă . 

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem spre dezbatere Ş  aprobare 
proiectul de hotărâre in forma propus ă . 

Iniţiatori 

Ani Dumb ravă  
Petru Papuc 
Ghiţă  Andreuţă  
Ionel Leonte 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

acOrdarea a 300 de rnetri patrati de teren,m folosmta gratnita.,tmerdor care doresc sa-si 
construiasca locuinte,in conformitate cu prevederile Legii 15/2003  

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,1it.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă  în 

2007 privind administraţia publică  locală, consiliul local administrează  domeniul 

public şi privat al localităţii. 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare face parte din fosta 

Cazarma 308 si -tuata in strada Ghe.Petrascu 64-66. 

Prin Hotararea 254/08.12.2014 Consiliul Local Tecuci a aprobat Planul 

Urbanistic Zonal —U.M.01589 prin care sunt reglementate liniile de dezvoltare urbana 

din zona cazarmii. 

In conformitate cu prevederile hotararii susmentionate, amplasamentul 

prevazut in proiectul prezentat fac,e parte din UTR nr.1 —institufii si servicii, nefiind 

destinat construirii de locuinte in conditiile mentionate in expunerea de motive. 

Zona destinata locuintelor unifamiliale, conform reglementarilor impuse de 

Planul Urbanistic Zonal ,este inclusa in UTR nr.4 situata in partea de nord est. 

Având in vedere cele de mai sus, consider ăm că  proiectul de hotarare nu 

indeplineste conditiile de oportimitate si legalitate. 

Directia Arhitect Sef 	 Şef serviciu ADPP 
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semnatul Leonte Ionel, consilier local in cadrul Consiliului Local al 

unicipiului Tecuci rog s ă  binevoiţi a ne aproba cererea de inscriere, in vederea 

promovării, pe ordinea de zi a şedinţei ordinară  din luna aprilie 2019 a unui proiect de 

hotărâre privind " acordarea a 300 de metri p ătraţi de teren, 'in folosinţă  gratuită, tinerilor 

care doresc să-şi construiască  locuinţe, 'in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003" 

iniţiat de urmkorii domni consilieri: Andriu ţă  Ghiţă, Dumbravă  Ani Rodica, Leonte 

Ionel i Papuc Petru. 

Anexăm alăturat: 

- Expunerea de motive, 

- Proiect de hotărâre; 

- Anexă  la proiectul de hotărâre iniţiat 

Vă  mulţumim! 

Consi ier local, 
Leon Ionel 




