ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOT ĂRÂ RE
privind aprobarea sprijinului acordat tinerilor
pentru construirea unei locuințe proprietate personală,
d-lui OPREA CLAUDIU VALENTIN
Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 29
martie 2019,
Având în vedere:
- Dosarul cuprinzând cererea de atribuire a terenului inregistrata sub nr.
782/28.02.2019, actele cerute de lege, depuse de numitul/a OPREA CLAUDIU VALENTIN, CNP 1981204513384 din sat ILEANA, comuna Ileana
- Proiectul de hotărâre nr. 857/5.03.2019 și expunerea de motive la acesta
prezentate de primarul comunei Ileana
- Prevederile art. 5 din Legea nr. 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și
completările ulterioare și ale art. 5 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare
a Legii 15/2003,
- Raportul întocmit de comisia desemnată prin dispoziția primarului înregistrat cu
nr. 952/11.03.2019
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ileana nr.
1225/22.03.2019
- În conformitate cu procesul-verbal nr. 1363/29.03.2019 privind lucrările ședinței
consiliului local al comunei Ileana din data de 29.03.2019 și HCL nr.
13/29.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință
- Dispozițiile art. 36, alin (2), lit. c) si alin. (5), lit. a) din legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 45 (1) si 115 (1), lit. b) din legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă cererea si se atribuie suprafața de 1000 mp teren intravilan
din domeniul privat al comunei Ileana, amplasat în cvartal 14, parcela 7, intravilan sat
ILEANA, conform planului de situație anexă ce face parte integrantă din prezenta,
domnului OPREA CLAUDIU - VALENTIN, CNP 1981204513384, domiciliat în sat
ILEANA, comuna Ileana, judetul Călărași, în condițiile legii 15/2003.
Art. 2 Primarul comunei Ileana și compartimentul cu atribuții in domeniu, va duce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3 Secretarul comunei Ileana va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Lucian – Nicolae CRISTEA
Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
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voturi pentru 10
voturi contra -prezenți 10 din total 13

