
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

    HOTARAREA NR. 70

din 26.11.2018

privind atribuirea în folosinţă gratuită,pe termen limitat a unui teren in
suprafata de 1000 mp situat în localitatea Bordei Verde,T 47,P 39,lot 39,

numitului MOISOIU DUMITRU, 
în scopul construirii unei locuinţe proprietate personala,in baza Legii

nr.15/2003

   Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta
ordinara in data de 26.11.2018

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.6552
din 26.11.2018;
- Procesul -verbal inregistrat sub nr.6554 din 26.11.2018 al Comisiei de analiza si
aplicare a Legii nr.15/2003,privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala,modificata si completata prin Legea nr.175/2004;

Luand in considerare:

- Prevederile  art.5 din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normele metodologice
pentru aplicarea Legii nr.15/2003,modificata si completata;

- Prevederile  art.1,alin.1,2  si  3  si  art.5  din  Legea  nr.15/2003  privind  sprijinul
acordat  tinerilor  pentru  construirea  unei  locuinte  proprietate  personala,cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Cererea inregistrata la Primaria comunei Bordei Verde sub nr.5874/16.10.2018,a
numitului  Moisoiu Dumitru,prin  care solicita  atribuirea unei  suprafete de teren
pentru construirea unei locuinte in temeiul prevederilor Legii nr.15/2003,privind
sprijinul  acordat  tinerilor  pentru  construirea  unei  locuinte  proprietate
personala,cu modificarile ulterioare;

- Prevederile  art.15,lit.c,coroborat  cu  art.18,lit.b  din  Legea  nr.50/1991  privind
autorizarea lucrarilor de constructii,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile  Legii  nr.52/2003  privind  transparenta  decizionala  in  administratia
publica;

- HCL  nr.54/18.10.2016  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  stabilirea
metodologiei  de  solutionare  a  cererilor  si  repartizare  a  terenurilor  atribuite  in



baza  legii  15/2003  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  pentru  construirea  unei
locuinte  proprietate  personala,cu  modificarile  ulterioare,respective  H.C.L.  nr.
76/29.12.2016  privind  modificarea  HCL  54/2016  privind  numirea  comisiei  de
analiza a cererilor ce vor fi depuse in baza Legii 15/2003;

-  Poz.5 din Anexa H.C.L. nr. 14/ 09.03.2018 privind aprobarea insusirii inventarului
actualizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Bordei Verde;

- Prevederile art.10,art.36,alin.2,lit.e din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

      
       In temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit.c, art.45,alin.3 si art.115,alin.1,lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si
completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE
      Art.1. Se aproba atribuirea numitului Moisoiu Dumitru,in folosinta gratuita in 
vederea construirii si pe durata existentei constructiei,suprafata de 1000 mp,teren 
intravilan,situat in localitatea Bordei Verde,comuna Bordei Verde,T47,P39,lot 39,in 
conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala;
       Art.2. Terenul prevazut la art.1 din prezenta se atribuie beneficiarului in 
folosinta gratuita pe durata existentei constructiei;
       Art.3. (1) Beneficiarul de teren este obligat sa inceapa constructia in termen de 
1 an de zile de la data atribuirii terenului;
                (2) De asemenea este obligat sa realizeze constructia cu respectarea 
prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii,republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare;
                (3) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin.1 si 2,Consiliul 
Local,prin hotarare,va retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului 
atribuit;
        Art.4. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
comunei Bordei Verde,cu sprijinul aparatului de specialitate;
        Art.5. Prezenta hotarare se va comunica in termenul legal Institutiei Prefectului
judetul Braila,Primarului comunei,persoanei nominalizate la art.1,celor interesati si va
fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Bordei Verde
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