ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREANR. 27
Privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren din localitatea Sura Mare
Cartierul Dealul Viilor pentru construirea de locuinta proprietate personala
in favoarea numitei lusco Gabriela Maria
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 29
martie 2016,
Avand in vedere cererea nr. 1407/2016 formulata de lusco Gabriela Maria,
domiciliat in comuna §ura Mare str. Socului nr. 641, care solicita atribuirea in folosinta
gratuita a unui teren pentru constructia de locuinte proprietate personala, si analizand
actele justificative anexate,
Analizand procesul verbal de §edin^a nr 15347 2016 al Comisiei pentru analiza
cererilor depuse in baza Legii nr 15/2003, care propune atribuirea in folosinta gratuita a
unui teren in favoarea d-lui lusco Gabriela Maria ca urmare a indeplinirii conditiilor
legale,
In temeiul art. 1 si art. 4 din Legea nr 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata,
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate,
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 2 si
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.l- Se aproba cererea nr. 1407/2016 si se atribuie in folosinta gratuita teren,
proprietate privata a comunei Sura Mare, situat in intravilanul localitatii §ura Mare,
cartierul Dealul Viilor, in suprafa^a de 448 mp din acte, 442 mp masurata, identificat in
CF §ura Mare nr. 101684 nr.cadastral 101684 nr.parcela 756/2/247 pentru
construirea de locuinta proprietate personala, in favoarea d-nei IUSCO GABRIELA
MARIA, domiciliata in com. §ura Mare , str. Socului nr. 641, jud Sibiu.
Art.2- (1) Beneficiarul terenului este obligat sa inceapa constructia locuintei in
termen de 1 an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(2)In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. 1, prin hotarare a
consiliului local se retrage beneflciarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.
Art.3-Primarul comunei Sura Mare va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art.4-Hotararea se va comunica Prefectului judetului Sibiu si persoanelor
interesate in termen legal, prin grija secretarului comunei Sura Mare.
Adoptata in Sura Mare la 29 martie 2016
Cu 11 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Prefectura Sb, 1 ex I.G.M., 1 ex comp. imp/taxe

