
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.65 
Cu privire la solicitările de terenuri conform Legii nr. 15/2003, în comuna Vadu

Pasii, judetul Buzau

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;
Având în vedere următoarele:
- Referat de aprobare nr. ________________ a  primarului comunei Vadu

Pasii
- Raportul compartimentului de specialitate nr. ________________ întocmit şi

prezentat de doamna Neacşu Maria, consilier în aparatul de specialitate al
Primarului comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, 

- Raportul comisiei de specialitate nr. _______________________;
- Procesul verbal al comisie instituite conform Legii nr. ________________;
- Dispozitia nr. 288/20.08.2017 Privind numirea unei comisii pentru punerea

în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personal

- HCL. nr. 48/2017 cu privire la solicitările de terenuri conform Legii nr.
15/2003, în comuna Vadu Pasii, judetul Buzau

- Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală;

- O.U.G. nr. 101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală;

- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aproba acordarea terenurilor in vederea construirii de locuinta
pentru construirea unei locuinte, persoanelor  care au avut cereri complete, conform
cerintelor stabilite de Legea 15/2003 si HCL nr. 48/2017, conform anexei I la prezenta.

(2) Terenurile vor fi acordate in limita suprafetelor disponibile sau atunci cand un
lot devine liber ca urmarea nerespectarii conditiilor cuprinse in Legea 15/2003 si in
procesul verbal.



Art.2. Se aproba modelul de proces verbal prin care se atesta folosinta gratuita a
terenurilor acordate tinerilor pentru construirea unei locuinte, conform anexei II la
prezenta.

Art. 3. Secretarul comunei Vadu Paşii, prin personalul cu atribuţii în domeniu, va
aduce la cunoştinţă publică, a persoanelor, serviciilor şi autorităţilor vizate şi interesate
de prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului Buzău.

                       
                        INITIATOR,                                               AVIZAT,
                         PRIMAR                                                 SECRETAR,

                   FIRON GHEORGHE                 TUDORIE FLORENTINA OANA
                         
VADU PAŞII
21.09.2021

Hotărârea a fost adoptată cu      voturi pentru   voturi împotrivă şi   abţineri din numărul
total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  consilieri locali prezenţi la şedinţă



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PAŞII
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419

                                               

NR.   

Referat de aprobare
La proiectul de hotărâre privind solicitările de terenuri conform Legii nr. 15/2003,

în comuna Vadu Pasii, judetul Buzau

Domnilor consilieri, 
          Avand in vedere Procesul verbal nr. _______________ intocmit de comisia
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personal, numita prin Dispozitia nr.
288/20.08.2017;

Avand in vedere  prevederile  art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 din Legea nr.
15 din 9 ianuarie 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;     
           In conformitate cu prevederile  art. 5 din Hotararea nr. 896 din 29 iulie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;  
           In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
           In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), litera c) si  litera d) si
alin.(6), litera a), punct 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  In vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală;     
           Primarul comunei Vadu Pasii propune spre dezbatere si aprobare Consiliului
Local  proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMAR,

FIRON GHEORGHE



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PAŞII
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419

                                               COMISIA DE SPECIALITATE

Nr. 

RAPORTUL
 COMISIEI DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind solicitările de terenuri conform Legii nr. 15/2003,
în comuna Vadu Pasii, judetul Buzau

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ,
analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind solicitările de
terenuri conform Legii nr. 15/2003, în comuna Vadu Pasii, judetul Buzau,  a
constatat şi stabilit: 

- proiect de hotărâre are la bază solicitarea compartimentului de specialitate vizat,
din aparatul de specialitate şi a fost iniţiat de persoana îndreptăţită de lege;

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare,
în domeniu;

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil  dat proiectului de hotărâre;

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale,
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca acesta
să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în prima sa
şedinţă.

Preşedinte, Secretar,


	
	COMISIA DE SPECIALITATE

