ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII-MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr.302 din 06.12.2019
cu privire la validarea listei cuprinzand persoanele care vor beneficia de folosinta gratuita a unei parcele
de teren din domeniul privat al UATO Tautii-Magheraus, precum si la invalidarea dosarelor care nu
indeplinesc toate conditiile impuse de Legea nr.15/2003 precum si de Regulamentul pentru stabilirea
metodologiei de soluționare a cererilor și de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003
Consiliul local al oraşului Tautii-Magheraus, întrunit în sedinta extraordinara de indata din data de 06.12.2019
Avand în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului nr.16188/04.12.2019;
- Raportul de specialitate nr.16054/02.12.2019 al Comisiei de analiza a dosarelor depuse în vederea
atribuirii în folosință gratuită a terenurilor;
- Adresa nr.16210/04.10.2019, adresata Comaprtimentului Urbanism si Amenajarea teritoriului;
- Raspunsul 16210R/04.12.2019, dat de catre Inspector.Chis Sanziana;
- Legea nr.15/2003,privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală;
- H.G nr.896/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
- Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- HCL nr.56/2001, cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru „Locuințe individuale și
funcțiuni complementare ale acestora”.
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus;

-

avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş.
În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.b), lit.c) şi alin.6 lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă lista cuprinzând persoanele ale caror dosare au indeplinit toate conditiile impuse prin
Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluționare a cererilor și de repartizare a terenurilor atribuite
în baza Legii nr.15/2003 si care, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, se incadreaza in numarul celor
43 de parcele disponibile la nivel de UATO Tautii-Magheraus spre a fi atribuite in folosinta cu titlu gratuit, în
vederea construirii unei locuințe proprietate personală – conform Anexei nr.1 la prezentul proiect de hotarare.

 rt.2. Se invalideaza dosarele care nu au indeplinit toate conditiile impuse prin Regulamentul pentru stabilirea
A
metodologiei de soluționare a cererilor și de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003, precum
si cele care, conform ordinii descrescatoare a punctajului obtinut, nu se incadreaza in numarul celor 43 de parcele
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disponibile la nivel de UATO Tautii-Magheraus spre a fi atribuite in folosinta cu titlu gratuit - conform Anexei
nr.2 la prezentul proiect de hotarare.

Art.3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prinafișare la sediul primăriei și publicare pe site-ul
propriu.

Art.4. Prezenta se comunica:
-

Prefectului judetului Maramureş;
Primarului oraşului Tăuții-Măgherăuș;
Biroului Juridic,
Serviciului Urbanism și amenajare a teritoriului.
Serviciului financiar-contabil;

Presedinte de ședință
Bocuț Ancuța

Contrasemneaza SECRETAR GENERAL
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie
Adoptata comform anexei.
Nr .302/06.12.2019
5 ex. CL/BCI
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