ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI

HOTARARE
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 334 mp teren
intravilan situat in comuna Gaujani. Sat Pietrisu, domnului Ciobanu Georgica
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, avand in vedere:
-cererea nr. 3973/19.10.2016 prin care domnul Ciobanu Georgica domiciliat in comuna
Gaujani,sat Pietrisu, judetul Giurgiu prin care solicita atribuirea unui teren in folosinta gratuita
pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003
-expunerea de motive nr. 4098/25.10.2016 intocmita de primarul comunei Gaujani;
-raportul nr. 4097/25.10.2016. intocmit de referentul compartimentului de specialitate ;
-rapoartele comisiilor de specialitate ;
-prevederile art. 4 si art. 5 din Legea nr. 15/2003 cu modificariel si completarile ulterioare ,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
-prevederile art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea legii nr. 15/2003, aprobate
prin HG. 896/2003
-prevederile art.36 alin.1, alin. 2 lit. c, art.119, art.120, art.121 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.45, alin.1, alin.3, art.115 alin.1, lit, b, din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, modificata si completata,
H O T A R A S T E:
Art.-(1)Se aproba cererea domnului Ciobanu Georgica cu domiciliul in comuna Gaujani, sat
Pietrisu si se atribuie in folosinta gratuita teren in suprafata de 334 mp , in tarla 32, parcela 540, in
intravilanul satului Pietrisu , in scopul construirii unei locuinte proprietate personala in conditiile
Legii nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei, parte integranta din
prezenta hotarare .
(2). Terenul care se atribuie in folosinta gratuita face parte din bunurile domeniului privat al
comunei Gaujani,
Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art. 1 este obligat sa inceapa construirea
locuintei in termen de 1 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 completarile ulterioare
Art. 3.- In cazul nerespectari conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local
i se retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.
Art.4.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul si
compartimentul Registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Gaujani.
Art. 5.- Prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta celor interesati şi va fi afişată la sediul
primăriei si pe site-ul oficial.
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