
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind  atribuirea unui  teren în folosință gratuită pentru construcție locuință, 
conform Legii nr. 15 din 2003 

 
Consiliul Local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului comunei, judeţul Suceava, d-l Vasiliu Ion, înregistrat sub  nr.11099 din 
26.02.2021; 
- Procesul-verbal întocmit de comisia numită prin Dispoziția primarului comunei Preutești nr.630 /2016 
modificată prin Dispoziția  primarului comunei Preutești nr. 400/2017 înregistrat sub nr.11065 din  
8.02.2021; 
- Raportul de specialitate Compartiment asistență socială  înregistrat sub nr .11101  din 26.02.2021;  
- Avizul  Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii înregistrat sub  nr. 11154 din  30.03.2021; 
- prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personal, republicată; 
- prevederile art.3-5  din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală ; 
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
Art.1.Se aprobă atribuirea unui teren în folosință gratuită pentru construcție locuință, în baza Legii 
nr.15/2003, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2.(1) Beneficiarul de teren 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 se va retrage  
dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit. 
Art.3. Primarul comunei Preutești, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.4. Hotărărea se va comunica  Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul  legalităţii, 
Primarului comunei Preutești și persoanelor interesate. 
 
 

Președinte de ședință, 
Cerbu Silvia 

Preutești, 30.03.2021                                                                                          Contrasemnează:                
Nr.18                                      Secretar general comuna Preutești 
                                                                                                                                 Iațcu Emilia 
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