ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 111/68
Privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren din localitatea Sura Mare
Cartier Tineretului, pentru construirea de locuinta proprietate personala
infavoarea d-nei CHETROI REDANA
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 20
decembrie 2016,
Avand in vedere cererea formulata de d-na Chetroi Redana, domiciliata in
comuna §ura Mare strada Socului nr. 657A ,care solicita atribuirea in folosinta gratuita a
unui teren pentru constructia de locuinte proprietate personala, si analizand actele
justificative anexate de solicitanta (copie act identitate, declaratii pe propria raspundere,
copie certificat de nastere),
Avand in vedere procesul verbal nr. 6383/2016 al Comisiei Locale pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003,
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 pentru administrarea domeniului public si
privat al comunei Sura Mare,
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 si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l- Se aproba cererea nr. 1033/2016 si se atribuie in folosinta gratuita teren,
proprietate privata a comunei Sura Mare, situat in intravilanul localitatii Sura Mare,
Cartier Tineretului, in suprafata de 500 mp. identificat in CF ISura Mare nr 102366 nr.
Top 998/67/21 pentru construirea de locuinta proprietate personala, in favoarea d-nei
CHETROI REDANA, domiciliata in comuna Sura Mare strada Socului nr. 651 A.
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 beneficiarului 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 20 decembrie 2016
Cu 12 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie

Presedinte de sedi
Consilier
COSMA RAMON

contrasemneaza
secretar
ISPAS CAMELIA

Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Institutia Prefectului Sibiu, 1 ex 1 ex beneficiar

