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H O T A R A RE
PRIVIND ATRIBUIREA UNUI TEREN PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINŢE

Având în ved ere:
- cererea dlui TOMA lULIAN-ALEXANDRU din com.Osica de Sus , sat Osica de Sus ,
jud.OLT , prin care solicită atribuirea unui teren pentru construirea unei locuinţe ;
- referatul compartimentului de asistenţă socială din carul aparatului de specialitate al
primarului com unei, nr.825/30.03.2017 ;
- prevederile art.l, alin.(l) şi (2) din Legea nr:15/2003(r2)-privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , cu modificările şi completările
ulterioare ;
- raportul de avizarea al comisiei de specialitate a consiliului lo cal,
în temeiul art.36(2),lit.c) art.45(l) coroborat cu art.l 15(1) , lit.b) din Legea nr:215/200l(rl)Legea administraţiei publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS ,
HOTĂRĂŞTE :
A rt.l. Se aprobă cererea TOMA lULIAN-ALEXANDRU din com.Osica de Sus , sat Osica
de Sus , jud.OLT, de atribure a unui teren în suprafaţă de până la 1.000 mp, din domeniul privat al
comunei , ce nu face obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate conform legilor
fondului funciar , a revendicărilor în temeiul Legii 10/2001 , respectiv obiectul unui litigiu aflat pe rolul
instanţelor judecătoreşti, în vederea construirii unei locuinţe ;
Art.2.Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei .
Art.3. Construcţia se va realiza în termen de un an de la punerea în posesie , în caz contrar
pierzându-se dreptul de folosinţă asupra terenului.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului com unei, pentru aducere la îndeplinire ,
petentului, precum şi Instituţiei Prefectului- Judeţul OLT .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,Constantin LIXANDRU
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei.
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NOTĂ:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru , din totalul de 13 consilieri
prezenţi.

