ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BREBU
CONSILIUL LOCAL
Sat.Brebu Manastirei Aleea Casa Domneasca nr.2, tel:0244357521, fax:0244358048, e-mail: primaria @
brebuprahova.eu

HOTARAREA
privind aprobarea cererii domnului Pana Constantin – Catalin pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii
nr. 15/2003 a unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala
Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova.
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. 7761/16.05.2019 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian;
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 7763/16.05.2019;
-raportul de specialitate al compartimentului cadastru si registru agricol nr. 7762/16.05.2019;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 68/20.05.2019;
-cererea nr. 3079 din 28.02.2019 si documentele anexate de acesta, prin care domnul Pana Constantin - Catalin,
domiciliat in Comuna Brebu, sat Brebu Megiesesc, nr. 207, Judetul Prahova, solicita atribuirea unui teren in
folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 15/2003;
-prevederile art. 4 si art. 5 din Legea nr. 15/2003 (r2) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala si ale art. 5 din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 15/2003 (r2) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
personala;
-procesul verbal nr. 7550 din 14 mai 2019 al comisiei de identificare si inventariere numita prin dispozitia
primarului nr. 101 din 10 mai 2019;
-hotararea consiliului local al Comunei Brebu nr. 37 din 20.05.2019 privind aprobarea situatiei terenurilor
disponibile aflate in domeniul privat al Comunei Brebu, intravilan, sat Brebu Megiesesc, in vederea punerii in
aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba cererea domnului Pana Constantin – Catalin, domiciliat in Comuna Brebu, sat Brebu
Megiesesc, nr. 207, Judetul Prahova si se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata de 489 mp, nr.
cadastral 22107, T 36, P 2090, inscris in Cartea Funciara Brebu sub nr. 22107, situat in Comuna Brebu, sat Brebu
Megiesesc, strada Stadionului, nr. 2 bis, in scopul construirii unei locuinte proprietate personala in conditiile
Legii nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2.-Terenul se atribuie solicitantului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate
personala, acesta avand obligatia sa inceapa construirea locuintei in termen de un an de la data atribuirii
terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.-In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se retrage
beneficiarului dreptul de folosinta gratuita asupra terenului in cauza.
Art.4.-Punerea in posesie a terenului aprobat prin prezenta hotarare cat si semnarea contractului de comodat
se va efectua de catre primarul comunei Brebu.
Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege Intitutiei Prefectului – Judetul Prahova si domnului Pana Constantin – Catalin.
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