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HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane in
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 26.05.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi
cadastru din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere dispozitiile art.1 alin.2), art.2 alin.2) si art.4 din Legea nr.15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala,
cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.3 si art.4 din H.G.
nr.896/2003 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003,
actualizata;
In temeiul prevederilor art.36 alin.1), alin.2) lit.c), alin.5) lit.b), art.121 alin.(1) si
(2) si art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In conformitate cu dispozitiile art.45 alin.(1), art.115 alin.1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei a unor
terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei in conformitate cu
prevederile Legii nr.15/2003 persoanelor nominalizate in anexa nr.1 ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Beneficiarul terenului atribuit este obligat sa inceapa constructia locuintei in
termen de 1 an de la data atribuirii si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii
nr.50/1991, republicata si actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii.

Art.3 In situatia nerespectarii prevederilor art.2 prin hotararea Consiliului Local se va
retrage dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza compartimentul
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.27/26.05.2017

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII PREVEDERILOR
LEGII NR. 15/2003

Nr.

Numele si
prenumele

crt
1

Suprafata

Vecinatati

Localizare

mp
Boboc Andreea
Valentina

946

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Marin Cornel

N – proprietate privata
S – De 375
E – str.Ioan Stanei
V – teren Consiliul Local

Lot 1
Str.Ioan
Stanei

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

