ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA CIPRIAN PORUMBESCU
NR. 317/15.02.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind atribuirea unei suprafete de teren in
zona CASA MEMORIALA de 500 m.p. familiei BOARA REBECA, in
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003;

Avand in vedere prevederile art.4 din Legea nr.15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala, prevederile art.5 alin 1,2 din Normele
Metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003
cererea si
punctajul de 73 puncte obtinute,propun Consiliului Local Ciprian
Porumbescu,judetul Suceava
supunerea spre aprobare a
prezentului proiect de hotarare.

INITIATOR,
PRIMAR,
Nimitean Dumitru

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind atribuirea unei suprafete de teren in zona CASA MEMORIALA
de 500 m.p. familiei BOARA REBECA, in conformitate cu prevederile
Legii nr.15/2003;

-

-

Consiliul Local al comunei Ciprian Porumbescu,judetul Suceava;
Avand in vedere:
expunerea de motive nr. 317/15.02.2011, prezentata de domnul Nimitean
Dumitru, Primar al comunei Ciprian Porumbescu ,judetul Suceava;
raportul de specialitate nr. 318/15.02.2011din cadrul primariei comunei Ciprian
Porumbescu; procesul verbal nr.323/15.02.2011 al comisiei infiintate in baza Legii
15/2003;
raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Ciprian Porumbescu;
prevederile art.4 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala, prevederile art.5 alin 1,2 din
Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003, prevederile art.15 lit.c
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, prevederile HCL nr.15/20.08.2004, HCL nr.18/30.09.2004;
prevederile Legii nr.293/2007 privind modificarea si completarea Legii
nr.15/2003;
În temeiul prevederilor art.36, alin.5 ,lit. b ,art.36 alin.6 lit.e,art.45 alin.1
,art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001-a administraŃiei publice locale
,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba atribuirea unei suprafete de teren in zona CASA MEMORIALA de
500 m.p. familiei BOARA REBECA, domiciliat in comuna Ciprian
Porumbescu,judetul Suceava,conform prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
Art.2. Primarul comunei si referentul urbanism vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Morosan Corneliu Alexandru

Ciprian Porumbescu-18.02.2011
Nr.7

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Covrig Riulet Constantin

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA Ciprian Porumbescu
Nr. 318/15.02.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind atribuirea unei suprafete de
teren in zona CASA MEMORIALA de 500 m.p. familiei BOARA REBECA, in
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003;
Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu
varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, a unui teren in suprafata de 150-500
m2, din terenuri aflate in domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei
locuintei proprietate personala, in limita suprafetelor disponibile, prin
hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau
sectorului municipiului Bucuresti in care este situat terenul.
Beneficiaza, o singura data, tinerii in varsta de pana la 35 de ani, care
indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani;
b) nu au avut sau nu detin in proprietate o locuinta sau un teren destinat
construirii unei locuinte proprietate personala, atat in localitatea in care se
solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat si in alte localitati;
Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al
comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in
care solicitantul are domiciliul.
Cererea cuprinde numele si prenumele solicitantului si domiciliul
acestuia, la care se anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de
pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere,
in care se mentioneaza ca nu detine sau nu a detinut in proprietate o
locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte.
In urma punctajului final de 73 puncte ,persoana sus mentionata se
incadreaza in prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
SECRETAR COMUNA,
COVRIG RIULET CONSTANTIN

***PROIECT***
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind atribuirea unei suprafete de teren in zona CASA MEMORIALA
de 500 m.p. familiei BOARA REBECA, in conformitate cu prevederile
Legii nr.15/2003;

-

Consiliul Local al comunei Ciprian Porumbescu,judetul Suceava;
Avand in vedere:
expunerea de motive nr. 317/15.02.2011, prezentata de domnul Nimitean
Dumitru, Primar al comunei Ciprian Porumbescu ,judetul Suceava;
raportul de specialitate nr. 318/15.02.2011 din cadrul primariei comunei Ciprian
Porumbescu;
raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Ciprian Porumbescu;
prevederile art.4 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala, prevederile art.5 alin 1,2 din
Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003, prevederile art.15 lit.c
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, prevederile HCL nr.15/20.08.2004, HCL nr.18/30.09.2004;
prevederile Legii nr.293/2007 privind modificarea si completarea Legii
nr.15/2003;
În temeiul prevederilor art.36, alin.5 ,lit. b ,art.36 alin.6 lit.e,art.45 alin.1
,art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001-a administraŃiei publice locale
,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba atribuirea unei suprafete de teren in zona CASA MEMORIALA de
500 m.p. familiei BOARA REBECA, conform prevederilor Legii nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
Art.2. Primarul comunei si referentul urbanism vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
INITIATOR,
PRIMAR,
Nimitean Dumitru

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR COMUNA,
Covrig Riulet Constantin

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
CONSILIUL LOCAL
***
Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia
mediului si turism***

RAPORT DE AVIZARE

Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia
mediului
si
turism
din
cadrul
Consiliului
Local
Ciprian
Porumbescu,judetul Suceava, avizeaza favorabil prezentul proiect de
hotarare (Privind atribuirea unei suprafete de teren in zona
CASA
MEMORIALA de 500 m.p. familiei BOARA REBECA, in conformitate cu
prevederile Legii nr.15/2003),pe care il inainteaza Consiliul Local spre
dezbatere si aprobare dupa ce acesta a fost analizat de prezenta comisie.

Presedinte de comisie,
HANCEAN CONSTANTIN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA Ciprian Porumbescu
Nr. 323/15.02.2011

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 15.02.2011
Subsemnatii:Sarman Constantin-viceprimarul comunei, Covrig Riulet
Constantin-secretarul comunei, ing.Cerlinca Amfilochi-consilier urbanism,
Pascut Ion-consilierul primarului, Oniga Dumitru Alexandru-agent
agricol,ne-am intalnit in vederea discutarii cererii familiei BOARA
REBECA, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003; privind
atribuirea unei suprafete de teren in zona CASA MEMORIALAde 500 m.p;
Avand in vedere prevederile art.4 din Legea nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
personala, prevederile art.5 alin 1,2 din Normele Metodologice pentru
aplicarea Legii nr.15/2003, prevederile art.15 lit.c din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
punctajul obtinut de 73 puncte,comisia este de acord cu atribuirea acestei
suprafete de teren.
Comisie
Sarman Constantin-viceprimarul comunei

Covrig Riulet Constantin-secretarul comunei

Cerlinca Amfilochi-consilier urbanism

Pascut Ion-consilierul primarului

Oniga Dumitru Alexandru-agent agricol

