ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 61
Din 28 noiembrie 2019

Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 331 mp doamnei Ursache Alina, în
condiţiile Legii nr. 15/2003 - republicată
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului;
- Cererea nr. 6925/15.10.2019 prin care doamna Ursache Alina solicită atribuirea în folosinţă
gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii
nr. 15/2003 – republicată;
- Raportul comisiei orășenești de aplicare a Legii 15/2003 –republicată;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv Comisia
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi agrement, Comisia pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ şi Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie;
În baza prevederilor art. 1 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – republicată şi ale art. 5 alin. 1 din
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 896/2003;
In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
: Art. 1. Se atribuie în folosinţă gratuită doamnei Ursache Alina domiciliată în oraşul Făurei
str. Dimineții nr. 9B, legitimată cu CI seria nr. , CNP , terenul în suprafaţă de 331 mp situat în oraşul
Făurei, , înscris în Cartea funciară nr. 71249 Făurei, identificat conform schiţei anexate care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Terenul atribuit conform art. 1 este destinat construirii unei locuinţe proprietate
personală, fiind atribuit în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul care,
în termen de 15 zile de la data aprobării Consiliului Local, va întocmi procesul verbal de punere în
posesie.
Art. 4. Prin grija secretarului general al oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa
persoanelor interesate.
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