JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea de locuinţe .
proprietate personală,potrivit Legii nr. 15/2003.
CONSILRJL LOCAL AL COMUNEI IANCU JIANU,JUD.OLT;
Cererea dlui Văduva Ştefan Claudiu prin care solicita atribuire de teren pentru construcţie de
locuinţa;
Văzând raportul de specialitate nr.5391/22.12.2016 , din cadrul aparatului de specialitate al
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ,nr.5428,5429 si 5430/2016;
In conformitate cu prevederile art.4 si 5 din Legea nr 15/2003,republicata. cu modificările
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
- prevederile art. 5, alin. 1 din HG nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 15/2003;
In temeiul art. 36, alin.. 2, lit. ;c", alin. 5, lit. „ b " , art. 45 alin. 3 si art. 115(1) lit.b din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Atribuie în folosinţă gratuită d-lui VĂDUVA ŞTEFAN CLAUDIU,dom.in comuna Iancu
jianu,Jud.01t, pe durata existenţei construcţiei,suprafaţa de teren intravilan de 1000 mp (strada
Merilor), în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Terenul intravilan este proprietatea privată a comunei Iancu Jianu, fiind notat în CF 7342,
nr.cadastral 7342 .
Art.2 Aproba dezmembrarea parcelei de 1000 mp din suprafaţa totala de 3498 mp ,pentru
atribuirea in folosinţa gratuita pentru construcţie de locuinţa dlui Văduva Ştefan Claudiu.
Alt. 3 .Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se va face în termen de 15 zile de la data adoptării,
pe bază de proces verbal, de către o comisie constituită prin dispoziţia primarului.
Art.4. Pentru terenul atribuit in folosinţa gratuita ,titularul este obligat sa solicite emiterea
autorizaţiei de construire si sa inceapa construcţia in termen de cel mult un an de la data punerii in
posesie a terenului atribuit.
Art.5. In caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la art.4 ,se va retrage
local, dreptul asupra terenului atribuit in folosinţa gratuita.

tot prin hotărârea consiliului

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Iancu Jianu, persoanei nominalizate, şi
se va transmite Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt
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Adoptata in şedinţa publica din 28.12.2016 cu un număr de 12 voturi din totalul de 12 consilieri

