
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui teren (lot2) 

în suprafaţă de 358 mp,  în conformitate cu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală 

 

 
 Consiliul Local al Comunei Teaca, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 ianuarie 2019  

 Având în vedere: 
 - expunerea de motive privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a                                                                                         

unui teren (lot2) în suprafaţă de 358 mp a Primarului comunei Teaca; 

- referatul de specialitate nr. 615/ 28.01.2019 de aprobare a atribuirii în folosinţă gratuită pe durata 

existenţei locuinţei, a unui teren ce face obiectul Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-  cererea doamnei Făgărăşan Iulia-Alexandrina, înregistrată la nr. 10294/ 28.12.2019; 

- Avizul Comisiei locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.15/ 2003,  nr.241/ 11.01.2019; 

- Proces-Verbal nr.954/01.02.2018 de afişare a Anunţului privind situaţia terenurilor inventariate şi 

evidenţiate pe planul cadastral al unităţii administrativ-teritoriale Teaca,  ce fac obiectul Legii nr.15/2003, 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Local Teaca nr. 60 din 28.08.2017 privind trecerea unor imobile din 

intravilanul comunei Teaca, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca;  

- Extrasul de Carte Funciară ce face dovada dreptului real de proprietate privată a Comunei Teaca şi a 

degrevării de sarcini – Nr. cadastral: 27474; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2017 privind aprobarea Regulamentului de soluţionare a cererilor 

şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

             În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.a) pct.5 și  art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui teren (lot2), în 

suprafaţă de 358 mp, identificat prin nr. cadastral 27474, doamnei Făgărăşan Iulia-Alexandrina. 

Art. 2. Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să 

înceapă construirea locuinţei în termen de 1 an de zile de la data atribuirii terenului şi finalizarea acesteia în 

termen de 2 ani de la data începerii construcției. 

Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează primarul Comunei Teaca. 

Art. 4. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu  15 voturi ”pentru”, din  15 consilieri prezenţi la şedinţă, din 

15 consilieri în funcție. 

            Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud 

  -Primarul Comunei Teaca  
            -persoana nominalizată la art. 1  

 

 

 

       

Nr.  3 din 31.01.2019 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

BĂRBOS TAVI 

…………………………………… 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI TEACA 

CIOŞAN ANA 

…………………………………… 

L.S. 


