
ROMANIA
JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

/2018
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte

proprietate persoanala pentru tineri in conditiile Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al comunei Cristian, intrunit in sedinta ordinara din data de 13 februarie
201 8;

Avand in vedere referatul nr.1465113.02.2018, 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. 15/2003 si expunerea de motive a initiatorului
proiectului, primar Ioan Seuchea ry'. 1466113.02.2018,

Yazand aviznl 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 rr. 1512003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea de locuinte proprietate personala, republicata, actualizata;

- prevederile art.5 din H.G. nr. 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 m. 4ll2}08 privind aprobarea
Regulamentului de atribuire a loturilor pentru construire locuinte tineri;

inbazaprevederilor art.36 alin.21it.c, alin.s lit.b, ale art.45 alin.l si art.115 alin.l din
Legea nt. 215/2001 -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 1 an de la data utritririi terenului si sa o
rcalizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind attoizarca executaxii 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 iediul institutiei si pe site-ul acesteia.

Adoptata la .de l3februarie 2018
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ROMANIA
JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

Anexa nr.1la HCL nF.8/2018

TABEL NOMINAL
Privind beneficiarii de loturi atribuite pentru construirea unei locuinte conform prevederilor

Legii nr. 15/2003

PRESEDINTE DE SEDINT CONTRAS
CONTIU GⅡEORGHE SECRETAR EI

SCHIAU CICI

Nr.

Crt.

Nume si prenume
beneficiar

Adresa Extras CF lot
atribuit

Nr. Top./parcela Suprafata
terenului -

mD.
Todirica Maria -Crina Cristian, str.

II, nr. 15
102425 2332/51

814/45/51
285

2。 Maruntel Ioan -
Alexandru

Cristian, str.
II, nr. 45

100834 100834
814/52/47

254

3. Maruntel Gheorghe Cristian,str.

XXI,nr.21F
100150 2332/56

814/45/56
264

4. Talpos Lidia Cristian, str.
XXII, nr. 10

101401 101401
814/45/23

300


