
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI TARCAU

HOTARARE
privind atribuirea unui lot de teren inbazalegii nr. 15/2003, republicati

Consiliul local al comunei TarcIu, jude{ul Neam{;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 2151200I, privind administralia public[ locald,

republicatd, cu modificdrile qi completbrile ulterioare, ale iegii nr. 1512003, repuLlicatd, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle pioprietate personul6, prrru. gi ale
Hotdrdrii Guvernului nr. 89612003, pentru aprobarea Normeior metodologice de uplir*, a Legii
nr.1512003;

Anahzdnd cererea formulatd de cdtre domnul Stahie Octavian, domiciliat in localitatea
Tarcdu, comuna Tarcdu, judelul Neam!, inregistratd sub nr. 3.031124.04.2014, prin care solicita
atribuirea unui lot de teren in vederea construirii unei locuinle proprietate personala;

Ydz6nd propunerile formulate de comisia de identifica.. a t.r.n*ilor ce pot fi atribuite ?n
baza Legii ff. 1512003, republicatd, modificatd qi completatd, prin procesul verbal
tr.71012.0I.2015 care menfioneazl' cd lotul de teren solicitat poate fi atrlbuit in condiliile legii
pentru construirea unei locuinle, precum gi proiectul de hotdrdre inaintat de viceprimarul comuneif

Cu avizului favorabil al comisiilor de speci alitate pe principalele domenii de activitate ale
consiliului local;

In temeiul afi' 36 alin. (1), alin. (9) qi ale ar1. 45 alin. (1), alin. (3) din Legea administraliei
publice locale nr.2r5l200l, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare; 

' -

HorARAgrE:
Art.l Aprobi atribuirea unui lot de teren, in suprafa!il de 622 mp, in folosin!6 gratuitd

pentru construirea unei locuinle proprietate personald domnului
STAHIE OCTAVIAN (CNP 1800112271544), domiciliai in localitatea Tarcdu,
comuna Tarcdu,judeful Neam!, lot situat in intravilanul localitd{iilsatului Cazaci care
aparline domeniului privat al comunei Tarcdu.

Art,2 (1) Atribuirea lotului menlionat la art. 1 se face in condiliile Legii nr. 1512003,
republicatd, pe durata existenfei construc{iilor;
(2) Atribuirea efectivd a lotului de teren, situat in intravilanul satului Cazaci,punct
pdrdul $chiau, comuna Tarcdu, judelul Neam! gi identificat prin planul de siiualie
prevdzut in anexd, se face pebazd, de proces verbal de predare-primire.

Art.3 Prin grija primarului comunei se vor ?ndeplini formele legale de predare-primire in
folosinld a lotului de teren prevdzutla art. l.

Lrt,A Secretarului comunei va comunica prezerfia hotdr6re primarului comunei,
solicitantului beneficiar al lotului de teren, Institufiei Prefectului judelului Neam! in
vederea exercitdrii controlului de legalitate, urmdnd a fi adus6 la cunoqtinla pubiica
prin afiqaj la sediul institutiei primdriei.

Nr. 2 din 30 ianuarie 2015

Numdr consilieri locali tnfunclie 13
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarcau
cu un numbr de 12 voturi pentru, 0 abfineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezen{i

inte de qedinfd,
LERIU N

mne azd pentru legalitate,
comund Gheorghe Juncu




