ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Iniţiator: primar ALIN NICA

HOTĂRÂREA
Nr. 69 din 21 decembrie 2012
privind aprobarea acordării de teren tinerilor până în 35 de ani
conform Legii nr. 15/2003

Ţinând cont propunerea Comisiei de evaluare a dosarelor şi de tabelul depus pentru
atribuirea de teren tinerilor între 18 şi 35 de ani care îndeplinesc cerinţele Legii nr. 15 /2003
şi ale H.C.L. nr. 59/29 08 2005,
Având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit., c), alin. (5) lit. b), şi în temeiul art. 45
alin.(3) şi art. 123 alin 3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă, cu 11 voturi pentru
din totalul de 11 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1.- Se aprobă atribuirea de teren în folosinţă, pentru construirea de locuinţe
proprietate personală tinerilor care au vârsta între 18 şi 35 de ani, în baza H.C.L. nr. 59/2005
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2.- Se însărcinează primarul comunei cu realizarea unui contract cadru între
comună şi beneficiarii prezentei hotărâri, care să respecte prevederile HCL nr. 59/2005, iar
repartizarea terenurilor celor prevăzuţi în anexă se va face prin dispoiziţia primarului.Art.3.- Prezenta se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi Contencios
Administrativ;
b) primarului comunei Dudeştii Noi;
c) spre afişare avizier ori publicare ziar local.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.

 …………………………….…………………………

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Condeescu Rodica

 …………………………….…………………………
NICOLAE GEHL

ANEXA la HCL 69 din 21 decembrie 2012

TABEL BENEFICIARI LEGEA nr. 15/2003
21 decembrie 2012

Nr.
crt.

Nume şi prenume

1.

Marius SLABU

2.

Samuel FERAR

3.

Alin SLABU

4.

Veronica SLABU

5.

Ramona-Sabina IENCI

Adresa și suprafața
Nr. Carte Funciară și nr.
parcelei
cadastral al parcelei repartizate
repartizate
Str. Nuferilor 18
843 mp.
Str. Nuferilor 24
755 mp.
Str. Nuferilor 26
740 mp.
Str. Nuferilor 32
514 mp.
Str. Nuferilor 28
665 mp.

401445, nr. cadastral 401445
401795, nr. cadastral 401795
401794, nr. cadastral 401794
401796, nr. cadastral 401796
401793, nr. cadastral 401793

