ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA STĂNIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei
construcţiei suprafaţa de 950 mp pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală domnului BARTIC MIHAI-LUCIAN,
în condiţiile Legii nr. 15/2003
Consiliul local al comunei Stănița, având in vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Stanita;
-Cererea dlui Bartic Mihai-Lucian, domiciliat în loc. Veja, com. Stănița, jud. Neamț,
înregistrată la nr. 640/22.02.2021, prin care solicită teren, în baza Legii nr. 15/2003;
-avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-prevederile art. 1, art. 2 si art. 6 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personală, republicată, actualizată;
-prevederile art. 5 din HG. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 15/2003;
-prevederile HCL nr. 41/28.11.2013, privind aprobarea trecerii din domeniul public
în domeniul privat al comunei Stănița a unor loturi de teren in suprafață de 950 mp,
situate in satul Veja, comuna Stanita;
-prevederile HCL nr. 48/12.11.2012, privind repartizarea terenurilor atribuite in baza
Legii nr. 15/2003, prin care se aprobă ca documentațiile cadastrale și de urbanism pentru
terenul atribuit, să se facă pe cheltuiala personală a beneficiarului;
În temeiul art. 129, alin. (1), alin (2), lit. c) si a art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă cererea și atribuirea in folosință gratuită pe durata existenței
construcției lotului de teren intravilan cu suprafața de 950 mp. pentru construirea de
locuință proprietate personală domnului Bartic Mihai-Lucian, domiciliat în loc. Veja, com.
Stănița, jud. Neamț, în condițiile Legii nr. 15/2003 din totalul suprafaței de 9.380 mp
situată în satul Veja, comuna Stănița, județul Neamț;
Art.2. Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală
este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii
terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările completarile
ulterioare;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei
Stanita impreuna cu aparatul de specialitate al primarului din cadrul primariei Stanita.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului jud.Neamt si se aduce
la cunostintă publică prin grija secretarului comunei Stanita.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. LIȚCANU IOAN
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