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 R O M A N I A                                              

    CONSILIUL LOCAL ROSETI 

     JUDETUL CALARASI                                                                    COMUNA ROSETI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                                          cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                             E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

 HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren  din intravilanul comunei Roseţi, conform 

Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe proprietate personală 

 

 
      Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 28 Martie 2019, 

Avand in vedere:  

 -Cererea nr. 1932/13.03.2019 a  numitului  _____ , domiciliat  in comuna Roseti, judetul Calarasi, prin care solicită 

atribuirea unei suprafețe de teren conform Legii nr. 15/2003, in vederea construirii  unei locuinte proprietate personală  ; 

 -Raportul nr.1933/13.03.2019, întocmit de către  comisia desemnată pentru  identificarea si inventarierea terenurilor  

din intravilanul comunei Roseti, disponibile a fi acordate  tinerilor, conform Legii 15/2003 ; 

       -Prevederile H.C.L. nr. 39/30.07.2004 privind stabilirea si aprobarea unor criterii suplimentare ; 

               -Prevederile H.C.L. nr. 32/2002, privind trecerea in proprietate privata a comunei Roseti,a  unei  suprafete de teren  

situate in intravilanul localitatii, lotizata pentru constructii de locuinte, conform P.U.Z. nr.150/1996, prevederile H.C.L. nr. 

25/2003 privind inventarierea terenurilor disponibile a fi acordate conform Legii nr. 15/2003 si a prevederilor H.C.L. nr. 

38/2008 privind suplimentarea inventarului terenurilor disponibile a fi acordate in baza Legii nr. 15/2003;  

 - Prevederile  H.G. nr. 896/2003 privind normele  metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, republicata ,cu modificariloe si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile H.C.L.nr. 14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate înregistrate cu nr.2279/25.03.2019, nr. 2281/25.03.2019, 

 - Prevederile Legii 52/2003  privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata;   

  -In conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte 

proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(1), (3), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 215/2001, privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea 

  

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeței de 400 m.p. teren   intravilan, situată în comuna Roseţi, 

judeţul Călăraşi, zona D, lotul nr.30,  pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii nr.15/2003, 

domnului _________, CNP-___________domiciliat in comuna Roseti, județul Calarasi. 

Art.2. Atribuirea suprafeţei de teren, se face in folosinţă gratuită, pe durata existenţei  construcţiei/locuinţei 

proprietate personală. 

Art.3. Beneficiarul suprafeței de teren prevăzut la art. 1 din prezenta hotărare, este obligat să înceapă construcţia 

locuinţei, în termen de 1 an de la data atribuirii terenului si să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991,cu 

modificările şi completările ulterioare.În cazul nerespectării termenului, prin hotărâre a Consiliului Local, acestuia i se  va 

retrage  dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.    

Art.4. Primarul comunei Roseţi, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, prin  intermediul aparatul 

de specialiate, va asigura aducerea la îndeplinire,  pe bază de proces verbal de punere in posesie. 

 -Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor vizate,Instituţiei Prefectului,Primarului  

comunei  şi o va afişa la avizierul Primăriei. 

 

                                Preşedinte de şedinţă,                                                                                                   Contrasemnează,                                         

                        Costică RÂJNOVEANU                                                                                            Secretarul  comunei  

  Lavinia TĂNASE 
 
 
 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 

Nr.19 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi,28.03.2019 
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