ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de
locuințe proprietate personală
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 25.04.2017
având în vedere:
 referatul depus de comisia constituita in baza Legii nr. 15/2003 care a constatat
nerespectarea Art.6, alin. (1) și (2) din Legea nr. 15/2003 ,, ART. 6 (1) 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
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul
nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage
beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.” de către un număr de 22
persoane beneficiare de terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala;
 Prevederile art. 1, pct. 3 din HCL Minastirea nr. 13/26.02.2013 cu privire la aprobarea
criteriilor de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
 prevederile Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala,republicata, modificata si completata ;
 prevederile HG nr. 896/2003 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 15/2003;
 avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;
 prevederile art.36, alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se reziliază un număr de 3 contracte de atribuire a terenurilor, astfel:
1. ANGHEL VIOREL, contract nr. 2174/09.05.2013, suprafața de 403 mp, situat în
T49/25/2, P 1,2, Lot 39;
2. DOBRE MIHAI, contract nr. 1735/04.04.2016, suprafața de 426 mp, situat în T49/25/2,
P 1,2, Lot 11;
3. BURGHEL IONEL, contract nr. 2151/09.05.2013, suprafața de 4419 mp, situat în
T49/25/2, P 1,2, Lot 25;
Art. 2. In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari, primarul, prin
compartimentele de specialitate, va prelua terenurile persoanelor ale caror cereri au fost
reziliate.
Art. 3. Secretarul comunei Manastirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Veșteman Vasile
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Nr. 37
Data: 25.04.2017
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți și 15 în
funcție.

