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HOTĂRÂRE 

 
Privind atribuirea în folosinţă gratuită domnului POP EUGEN a unui teren intravilan în 

suprafaţă de 500 m.p. pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
 Consiliul local al comunei Săcele, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de ___.02.2014; 
 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate din cadrul primăriei comunei Săcele; 
- Cererea nr. 4200/20.11.2012 a domnului Pop Eugen; 
- Avizul   comisiei   pentru   agricultură,  activităţi   economico  –  financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism 
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Săcele; 
În  conformitate cu prevederile Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), ale art. 121 alin. 2 şi ale art. 45 alin. 3 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/23.04.2001, republicată, actualizată, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. Se  atribuie în folosinţă gratuită domnului POP EUGEN o suprafaţă  de 500  m.p. 

din lotul nr.  7  , situat în Zona Sere, str. Morii nr. 57G, pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală. 

Art. 2. Lotul nr. 7, Zona Sere, strada Morii, nr. 57G, figurează la poziţia nr. 235 din 
inventarul domeniului privat al comunei Săcele, având  următoarele vecinătăţi: N – Str. Morii, E – 
Lot Nr. 6, S – Lot. Nr. 8, V – Teren consiliul local. 

Art. 3. Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este 
obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o 
realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art. 3, prin hotărâre a consiliului local 
i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit. 

Art. 5. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se va face de primar, în termen de 15 zile de 
la data aprobării de către consiliul local, pe bază de proces – verbal. 

Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre compartimentului urbanism, 
compartimentului impozite şi taxe, persoanei interesate şi Prefecturii Judeţului Constanţa. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu     voturi „pentru”, din totalul de      consilieri prezenţi 
la şedinţă.Total membri ai consiliului 11(unsprezece). 
 
Nr. __________ 
Săcele – ____.02.2014 
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