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HOTARARE
Cu privire

la retragerea, de la unii beneficiari carora Ii s-a atribuit loturi pentru
constructia unei locuinte, a dreptului de folosinta asupra terenului atribuit, ca

urmare a neinceperii lucrarilor de constructie.

In temeiul art.45 alin. (l) si alin. (3)din Legeaadministra{iei publice locale
nr.2l5/2001, republicatd, cu modificdrile gi compleidrile ulterioare,Consiliul Local al
comunei Movilita, jud. Vrancea intrunit in sedinla ordinara din data de 3l .03.2014.

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul com.Movitita, jud.Vrancea

-avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de urbanism,
inregistrat lanr.l714 125.03.2014,din care rczultan"r"iitut"a intocmirii unuiproiect de
hotarare cu privire la retragere a, de la unii beneficiari carora li s-a atribuit loturi pentru
constructia unei locuinte , a dreptului de folosinta asupra terenului atribuit, ca urmare a
neinceperii lucrarilor de constructie ;

-analizand prevederile art.5 alin.(l) si alin.(2) ale Legii nr.l519.01.2003 pLivind
sprijinul acordat tinerilor pentru constructia unei locuinte proprietate personala, cu
actualizarile u lteriare ;

-avand in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local Movil i ta:

In temeiul arr. 36,alin.(l), alin.(2), lit.c), alin. (4) lit.a) si art.45,alin.(3) din Legea
nt.2l5/2001privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare :

HOTARASTE:

ART. l-Aproba retragerea, de la urmatorii beneficiari carcrali s-a atribuit
loturi pentru constructia unei locuinte , a dreptului de folosinta asupra terenului atribuit ca
urmare a neinceperii lucrarilor de constructie : Hurmuzlon. Stanila Marius.



ART. 2-Loturile disponibile pentru constructia de locuinte, vor fi atribuite la
cerere altor persoane tinere in ordinea prioritatilor si pe baza unor criterii stabilite de
Consiliul local Movilita.

ART.3-Hotararea va fi adusa la indeplinire de compartimentul urbanism din
cadrul primariei Movilita si va fi data publicitatii si comunicata celor interesati de
secretarul comunei, in termenul prevazut de lege.
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Seciu C.

MOVILITA
Nr.18 din 31.03.2014

Nr.consilieri in functie-l3
Nr.consilieri prezen{i -13

Nr. voturi, pentru" -13

Nr.voturi rrimpotriva" - 0
Nr. abtineri - 0

Presendinte de sedin
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILITA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi Q8, O 3, 2-o/4 in sedinta de lucru a comisiei de
specialitate.

La sedinta participa un numar de f me.bri, din totalul de 'f membri
convocati.

Sedinta este deschisa de oo n , ,r& b €ot4,a,E" oresedinte
al comisiei de specialitate, care supune sp.e ap-ua.e ,rrnatoa.ea ordine de zi :
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Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi.
Se prezinta ,proiectul de hotarare (proiectele de hotarare) de

punctul(punctelQ 3, f ale ordinii de zi.
Asupra proiectului (proiectelor) de hotarare se fac urmatoarele observatii,
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41P"4, or 3, eel vsrt"



Fata de cele constatate si consemnate in prezentul proces-verbal, comisia
avizeazafavorabil proiectul (proiectele) de hotarare si propune adoptarea in forma in care
au fost redactate.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
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PRIMARIA COMUNEI MOVILITA
Compartimentu!

pentru urbanism si organizarea teritoriului
Nr. !71.41 25.03.2014

RAPORT DE SPECIALITATE

Cu privire la necesitatea initierii unui proiect de hotarare referitor la
retragerea dreptului de folosinta a loturilor atribuite pentru constructia unei
locuinte ca urmare a neinceperi i  de catre uni i  beneficiar a lucrari lor de
constructii.

Avand in vedere prevederi le art .  5 din Legea nr.15/9.01.2003 actual izata
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
personala, "beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate
personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la
data atr ibuir i i  terenului si  sa o real izeze cu respectarea prevederi lor Legi i  nr"
50/ 1991 prrvurcl autorieared executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completa rile u lterioare".

Conform aceluiasi articol, " in cazul nerespectarii conditii lor prevazute,
prin hotarare a consi l iului  local ise retrage beneficiarului  dreptul de folosinta
asupra terenului atr ibuit .

ln urma veri f icari lor facute in teren, un numar de 9 beneficiar i  nu au
demarat demersuri  pentru real izarea locuintei

Ca urmare se impune retragerea dreptului de folosinta a loturi lor
atr ibuite persoanelor care nu au inceput lucrari le de construire, urmand ca
aceste loturi sa fie atribuite altor familii tinere care vor solicita.

Consi l ier  super ior ,
lng.  Chicet  l$ ihai
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