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HotIrflrea nr.75 I 2019
privind solulionarea unor probleme pe linia aplicarii Legii l512003

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucririle
qedinlei ordinare din data de 30 septembrie 2019,

AvAnd in vedere:
- proiectul de hotardre iniliat de viceprimarul comunei, domnul Tdri{d Marcel privind solu}ionarea unor probleme apdrute pe

linia aplic6rii Leglinr.l5l2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate personalf,;

- referaiele nr.7951126.09.2019; m.7952126.09.2019; nr.7954126.09.2019 intocmite de comisia constituit[ inbaza Dispozi{iei
primarului rr. 113.01.2017 cu privire la rezultatul verificf,rii indeplinirii conditiilor legale de atribuire in folosin{E gratuitd a

unei suprafele de teren in condiliile Legii 15/2003;
- referatul nr.7953126.09.2019 intocmit de compartimentul pentru administrarea domeniului public qi privat al comunei privind

retragerea dreptului de folosinld gratuititunui num6r de 5 persoane precum Ei atribuire teren in folosinfd gratuitl unui nr. de 28

tineri,
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, dezvoltare rural6, proteclia mediului qi asigurarea

serviciilor de utilitate publicl din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotdrdre mai sus menlionat, aviz emis in
temeiul prevederilor art.136 alin.(6) din OUG nr.57 12019 - Codul Administrativ;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionald in administralia publicd 1oca16;

examinfind prevederile legale specifice in materie, respectiv Legea 1512003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru

construirea unei locuinle proprietate personald, cu modific6rile gi completlrile ulterioare gi a normelor metodologice de aplicare a

acesteia, aprobate prin HG nr.89612003;
In temeiul art.196 alin. 1 si art. 240 alin.( 1) din OUG nr. 57 12019 - Codul administrativ,

norAnASrr:

Art.l Se retrage dreptul de folosinfd asupra terenului atribuit inbaza Legii 1512003, pentru persoanele care au

refuzat s6 semneze procesele verbale de punere in posesie, conform anexei nr.1 care face parle integranti din prezenta

hotir6re, iar terenul astfel eliberat rlm6ne in domeniul privat al comunei, urmAnd a fi administrat cu respectarea

prevederilor legale in vigoare.
Art.2 Se aprob[ situalia centralizatoare a terenurilor caie vor putea fi atribuite in temeiul Legii nr. 1512003,

conform anexei nr.2 care face parte integrantd din prezenta hotirAre.
Art.3 Se aprobl atribuirea in folosinld gratuiti a 11200 m2 teren situat in T41, unui numdr de 28 de tineri, care

au solicitat teren in temeiul Legii nr. 1512003, conform anexei nr.3, care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.4 Se aprobd actualtzarea anexei nr. 3 la HCL nr.35/28.03.2019inbaza motivdrii cuprinse in referatul nr.

7 9 52 I 26.09 .20 1 9, conform anexei nr.4 la prezenta hot6rAre.

Art.5 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, viceprimarul comunei, comisia de aplicare a Legii
15l2O03,compaftimentul de administrare a patrimoniului, structura de urbanism qi serviciul pentru cadastru 9i

agdcultura din cadrul primdriei comunei Lefcani vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotlrAri.
Art.6 Secretarul consiliului local va comunica o copie a prezentei hot[rdri primarului,

viceprimarului, tuturor compartimentelor gi persoanelor vrzate gi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.
O copie a prezentei hottrrdri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adus[ la cunogtin{d publicl.
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