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CONDIȚII PE CARE SOLICITANȚII TREBUIE SĂ LE
ÎNDEPLINEASCĂ, ÎN VEDEREA ATRIBURII DE PARCELE ÎN
FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, CONFORM Legii nr.15/2003
-

au împlinit vârsta de 18 ani (dar nu au mai mult de 35 de ani);

-

solicitantul poate fi atât căsătorit, cât și necăsătorit;

-

solicitantul trebuie să aibă domiciliul stabil în orașul Tăuții-Măgherăuș;

-

la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia, solicitanții nu au avut
sau nu deţin în proprietate o locuinţă, ori un teren destinat construirii unei locuinţe
proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui
teren, cât şi în alte localităţi;

-

soțul/soția solicitantului să nu fi deținut, sau să dețină în proprietate o locuinţă, ori un
teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care
se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi;

-

părinţii solicitantului sau, dacă este cazul, și părinții soțului/soției nu deţin, sau nu au
deţinut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafaţă mai mare de 500 mp în
mediul urban şi de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este
situat terenul; excepție făcând fie terenurile curți-construcții și cele aferente caselor de
locuit deținute de către aceștia, dar care, datorită amplasării nu pot fi utilizate ca locuri
pentru o locuință separate, fie terenurile agricole extravilane;

-

niciun alt membru al familiei solicitantului (frate, soră, bunic/bunică, sau altă rudă cu
care acesta domiciliază) să nu fi obținut anterior o parcelă cu titlu gratuit pe raza
UATO Tăuții-Măgherăuș;

-

solicitantul, sau cel puțin soțul/soția, să facă dovada calității de salariat/administrator
al unei persoane juridice, ori a unei alte forme sub care acesta își desfășoară
activitatea și care îi generează astfel un venit;

