
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 
JUD. TIMIS 
 

HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 
NR.41 din 07.03.2016 

Privind validarea   unui nr. de 25 dosare noi depuse complete spre validare 
pentru  Legea nr. 15/2003 cu privire la construirea de locuinte pentru tineri 

conform Anexa 1 
 

Consiliul Local al comunei Giarmata:  

- Avand in vedere referatul cu nr. 1438/1/24.02.2016, depus de dna Gale 
Maria – responsabil cu Legea 15/2003 din cadrul Primariei Giarmata  
- Proiectului de Hotarare PCT.3.5 initiat de catre consilierul local ing. Dejeu 
Traian 
- Avizului Favorabil primit in cadrul Comisiei Sociale si Protectiei Sociale din 
cadrul CL Giarmata in sedinta comisiei din data de 24.02.2016 
- Potrivit prevederilor art. 1 alin 3) din Legea nr. 15/2003 rep si act privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala; 

- În temeiul art.36 alin. 1), alin.2) lit. c), alin. 5 lit.a si alin. 6 pct. 5 din din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
-  In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
 

Hotaraste: 

 Art. 1. Se aproba un nr. de 25 dosare noi – complete depuse spre validare 

de catre beneficiari ai  Legii nr. 15/2003 rep si act conform Anexa 1 - parte 

integranta din prezenta hotarare- Tabel Nominal depus  de catre responsabilul cu 

Legea 15/2003 – d-na Gale Maria,  tabel care contine: nume si prenume, adresa 

de domiciliu si data depunerii dosarului complet. 

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Giarmata : Compartiment Juridic ; Serviciului Patrimoniu; Serviciului contabilitate, 



buget, finante, achizitii publice si fonduri structurale, taxe si impozite; Achizitii 

Publice, responsabil Legea 15/2003. 

Art. 3. Prezenta Hotarare se comunica:  

- Primarului Comunei Giarmata; 

- Secretarului UAT Giarmata; 

- Institutiei Prefectului Timis; 

- Compartiment Juridic din cadrul Primariei Comunei Giarmata; 

- Serviciului Patrimoniu din cadrul Primariei Giarmata; 

- Serviciului contabilitate,buget, finante, achizitii publice si fonduri 

structurale, taxe si impozite din cadrul Primariei Giarmata; 

- Achizitii publice din cadrul Primariei Giarmata; 

- Beneficiarilor, prin instiintare; 

- Cetatenilor – spre stiinta prin afisare; 

- Se publica pe site-ul oficial : www.primariagiarmata.ro. 

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata in data de 07.03.2016 in Sedinta 

ordinara a Consiliului Local al Comunei Giarmata cu un nr. 14 voturi  pentru, din 

numarul total de 15 consilieri locali in functie prezenti,0 voturi impotriva, 0 voturi 

abtineri. 

Initiator proiect : consilier local ing. Dejeu Traian 

 

  Presedinte de sedinta                                                         Secretar  U.A.T. Giarmata 

Consilier local : Chirila Anca Simona                                          Jr. Cristina Codreanu 

Semneaza 3 consilieri locali : Carabulia Ionel, Tiuch Lenuta si Leuca Razvan 

 

 

 

http://www.primariagiarmata.ro/

