ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA

HOTĂRÂREA
nr. _____ din 19.12.2018
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Nagy Róbert-Albert
CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de
19.12.2018:
Având în vedere :
 expunerea de motive a primarului Comunei Giarmata;
 raportul de specialitate al Compartimentului Juridic;
 prevederile art. 1, 2 și 6 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală, republicată;
 prevederile H.G. 896/2003 pentru aprobare Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;
 art. 15 lit. c) din Legea nr. 50/1991 (r1) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
cu modificările și completările ulterioare;
 procesul-verbal de atribuire întocmit de comisie de atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003
înregistrat sub nr. 10571/07.12.2018;
 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administraţia publică;
 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și alin. (6) lit. a) pct. 5, art. 45 alin. (1) și
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 (r1) privind Administrația Publică Locală, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se aprobă atribuirea terenului înscris în CF Giarmata nr. 406676, nr. cad. 406676, având o
suprafață de 792 mp, d-lui NAGY RÓBERT-ALBERT, domiciliat în comuna Giarmata, str. Principală,
nr. 62, județul Timiș, din parcelele aflate în proprietatea comunei Giarmata, domeniul privat, pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, republicată.
ART. 2 Atribuirea se va face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate
personală. Punerea în posesie a persoanei se va face prin proces verbal de predare primire a terenului.
ART. 3 Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să
înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

În cazul nerespectării acestor condiţii, prin Hotărâre a Consiliului Local i se va retrage beneficiarului
prevăzut la art. 1 dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.
ART. 4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărari se încredinţează Biroul Urbanism, Patrimoniu,
Investiții, Managementul Proiectelor și Urmărirea Contractelor și Compartimentul Juridic.
ART. 5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi „pentru”, 0 „abțineri”, 0 „împotrivă”.
ART. 6. Prezenta hotărâre se comunică :
 Instituției Prefectului – Județul Timiș;
 primarului Comunei Giarmata;
 Biroul Urbanism, Patrimoniu, Investiții, Managementul Proiectelor și Urmărirea Contractelor;


Compartimentul Juridic;

 d-lui Nagy Róbert-Albert.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
VIERIU ANDREI-OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GHERMAN SORINA-ANA

