
ROMANIA
JUDETUL SIBIu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

p"ioioa,uprobarea "r"r0,,",,f,?I#il',*"m"',"1';311,*., de rocuinte proprietate
persoanala pentru tineri in conditiile Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al comunei Cristian, intrunit in sedinta ordinara din data de 15 mai 2018;
Avand in vedere referatul w.4701109.05.2018, al secretarului comunei Cristian prin care

se propune aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate
personala pentru tineri in conditiile Legii nr. l5l2003 si expunerea de motive a initiatorutui
proiecttrlui, primar Ioan S euch ea nr. 47 02109. 0 5. 20 1 S ;

Yazand aviztil favorabil Comisiei juridica si de disciplina al Consiliului local al Comunei
Cristian, judetul Sibiu;

Avand in vedere :

- prevederile art. l, art.2 si art.6 din Legea w. 1512003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea de locuinte proprietate personala, republicata, actualizata;

- prevederile art.5 din H.G. m. 89612003 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 1512003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte
proprietate personala;

- prevederile Hotararii Consiliului Local Cristian ff. 4ll2}08 privind aprobarea
Regulamentului de atribuire a loturilor pentru construire locuinte tineri;

lnbaza prevederilor art.36 alin.2lit.c, alin.5 lit.b, ale art.45 alin.l si art.ll5 alin.l din
Legea m. 21512001 -administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l (1) Se aproba atribuirea unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate
persoanala pentru tineri in conditiile Legii nr. 1512003, conform anexei nr. I care face parte
integranta din prezenta hotarare.

(2) Fiecare parcela atribuita are suprafata mentionata in anexa laprezentahotarare.
(3) Atribuirea loturilor de teren se face in folosinta gratuita pe durata existentei

locuintei proprietate personala.
Art.2 Beneficiarii terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este

obligat sa inceapa construirea locuintei in termen de I an de la data atribuirii terenului si sa o
rcalizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarca executarii lucrarilor de
constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineazaPrimarul comunei
Cristian, judetul Sibiu si Compartimentul urbanism.

Art.4 Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin grija secretarului comunei
Cristian, se afisaza la sediul institutiei si pe site-ul acesteia.
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Dimzat l ex.azi 15.05. Dosar Hotarari, Dosar sedinta, etc
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Anexa nr.1 la IICL nr.24/2018

TABEL NOMINAL
Privind beneFlciarii de 10turi atribuite pentru cOnstrllirea unei 10cuinte cOnforIEl prevederi10r

Legii nr。 15/2003

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ｎｒ．飢
＾

Nume si prenume
beneficiar

Adresa Extras CF lot
atribuit

Nr" Top./parcela Suprafata
terenului -

mD.
Pasu Marian-Felix Cristian, str.

XXI, nr.4
101688 2337/21

8557N
282

2。 PFsu Vasile¨ Mihai Cristian, str.
XXII, nr.40
A

102893 2332/16 334


