
RU MANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

PROIECT DE II 0 T ARARE 
Nr. 	din 	 2019 

Privind: revocarea proceselor verbale de atribuire in folosinta gratuita si respectiv retragerea 
dreptului de folosinta a unor terenuri atribuite in baza Legii nr. 15/2003.  

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului }c,cuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului 13.612.3  ( 	6'  2O1- 

■ 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta(0...t.1  /\) 	1 , in 

data 	 2019 ; 
Avand in vedere: 

6:530A 06. - expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr  - - 	-L019; 
- raportul de specali7te intocmit de seful Serviciului administrarea domeniului public si 

privat, inregistrat sub ni4 . 	g02019; 
- raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate 
- prevederile art. 6 alin. 1 si 2, din Legea nr. 15/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- 36,alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001,a administratiei publice locale, republicata in 2007 
In baza prevederilor: 
- art. 147 din Constitutia Romaniei; 
- Decizia CCR 384/2018 
- art.45, aim. 3 si art. 115 aim. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 cu modificarile 

completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1  . Se aproba revocarea pro ceselor verbale de atribuire in folosinta gratuita a 
terenurilor in baza Legii nr. 15/2003 i respectiv retragerea dreptului de folosinta, conform 
tabelului din anexa nr.1 . 

Art.3.- Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire prin grija primarului 
municipiului Tecuci . 

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

INITIATOR, 
PRIMAR 

SECRETAR, 

1 



RO MANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTARAREA Nr. 
Din 	 2019 

Privind: revocarea proceselor verbale de atribuire in folosirata gratuita si respectiv retragerea 
dreptului de folosinta a unor terenuri atribuite in baza Legii nr . 15/2003.  

Initiator : Catafin Constantin Hurdubae, Primarul munc iuIu Ie(cuci/  jj..tdetul Galati; 
Numar de inregistrare §i data depunerii proiectului ,A 1j22- 9 	;019 ; ,--- 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, Intruhit in §edinta 0-13/010'., in 

data 	 2019 ; 
Ay -and in vedere: 

0 	.) - expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub m3653 106 - 	z.019; 
- raportul de spesi#AtAte 'pitocmit de seful Serviciului administrarea domeniului public si 

privat, inregistrat sub nr3.16I.(4:Qb2019; 
- raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 
- prevederile art. 6 alin. 1 si 2, din Legea nr. 15/2003, cu modificarile i completarile 

ulterioare; 
- 36,alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001,a administratiei publice locale, republicata in 2007 
In baza prevederilor: 
- art. 147 din Constitutia Romaniei; 
- Decizia CCR 384/2018 
- art.45, aim. 3 §i art. 115 aim. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 cu modificarile 

completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art. 1.  Se aproba revocarea proceselor verbale de atribuire in folosinta gratuita a 
terenurilor in baza Legii lir. 15/2003 §i respectiv retragerea dreptului de folosinta, conform 
tabelului din anexa nr. 1. 

Art.3.-  Prevederile prezentei hotarSri vor fi aduse la indeplinire prin grija primarului 
municipiului Tecuci . 

Art.4.  Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

SECRETAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
• C 930 (2 I. oGato 

Privind: revocarea proceselor verbale de atribuire in folosinta gratuita si 
respectiv retragerea dreptului de folosinta a unor terenuri atribuite in baza Legii nr.  
15/9nnl 

Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, prin H.G. nr. 
896 din 29.07.2003 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/2003. 

Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala 
este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii 
terenului i sä o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executdrii lucfarilor de constructii, republicata, Cu modificarile 
completarile ulterioare. In cazul nerespectdrii conditiilor prevAzute la aim. (1), prin 
hotarare a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra 
terenului atribuit. 

Loturile ce fac obiectul proceselor verbale prezentate in anexa se afla in 
cartierul Tineretului. 

In urma controlului efectuat in teren, s-a constatat Ca persoanele ce fac 
obiectul prezentului project de hotarare nu au inceput i finalizat lucrarile de 
construire a locuintelor conform Legii nr.50 si a autorizatiilor effuse. 

Avand in vedere cele prezentate, propun spre dezbatere i aprobare 
proiectul de hotArdre in forma propusa. 

PRIMAR, 

2 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL A.D.P.P. 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.  g(9,31  
DIN 	  

Privind: revocarea proceselor-verbale de atribuire in folosinta gratuita si respectiv retragerea 
dreptului de folosinta a unor terenuri atribuite in baza Legii nr.15/2003  

Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinte proprietate personala reglementeaza regimul atribuirii ,la cerere,tinerilor cu 

varsta cuprinsa intre 18 Si 35 de ani,a unui teren in suprafata de pana la 300 mp,din 
terenuri aflate in domeniul privat al autoritatii locale. 

In conformitate cu art. 6 aim. 1 Si 2, „Beneficiarul terenului pentru construirea 

unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in 

termen de un an de la data atribuirii terenului Si sa o realizeze cu respectarea 

prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii,republicata,cu modificarile Si completarik ulterioare. 

In cazul nerespectarii conditiilor prevazute ,prin hotarare a consiliului local i se 

retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit. 

Avand in vedere cele de mai sus,consideram ca proiectul de hotarare intruneste 
conditiile de oportunitate Si legalitate si trebuie supus dezbaterii Consiliului Local. 

Directia Arhitect S5f 	 Sef Serviciu ADPP 



Anexa nr. 1 la HCL nr 	 

Tabel nominal cu beneficiarii Legit 15/2003 si procesele verbale de atribuire a unui 
teren in folosint5 gratuita pentru construirea unei locuinte, propuse pentru revocare 

retragerea dreptului de folosinta 

Nt . 	1\lumele §i prcnumele 
Crt 	bencriciarului  

1
. 

Cirivrc Monica Roxana 

Adresa slur. lotului Suprafata 
mp 

500 

Nr. procesului verbal 
de atribuire 

23072/2.08.2004 

Stadiul 
constructiei 

fundatie 
2 	Vasilache Viorcl 500 22497/27.07.2004 - 
3 	•Plila Robert 200 77436/26.09.2008 fundatie 

aka SiIviu 
5 	Balica Dtinu 
6 	Manolache Ion 

Tama § Coslid 

300 40920/30.08.2006 fundatie 
300 40940/30.08.2006 fundatie 
500 16424/24.05.2004 - 
500 17141/31.05.2004 - 

8 	'lamas Eliza 
9 	Slanciu Tudor, 
10 	Ro u Daniel 

500 17142/31.05.2004 - 
300 40934/30.08.2006 fundati 
500 20878/12.07.2004 fundatie 


