
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI TARCAU

H O TARARE
privind retragerea dreptului de folosinti

asupra unui teren atribuit iniazategii nr. t572003*R

Consiliul local al comunei Tarciu, jude{ul Neam{;

in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003,republicat6, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate personald, cu rnodificdrile si
eompletdrile ulterioare;

urmare a referatulut nr.3.B97llB'05.2015 al responsabilLrlui cu urbanismul gi amenajarea teritoriul,
membru in cornisia speciald de atribuire a terenurilor care pot face obiectul Legii nr. l512003,republicat6,
prin care se aduce la cunogtin{a conducerii primdriei gi a consiliului local al comunei rarc6u faptul cd
domnul vieru - Murariu George, dorniciliat in localitatea Tarcdu, judelul Neamt, nu a inceput construcfia
locuinfei in termen de un an de la data atribuirii lotului de teren in baza Legii nr. 15/2003, republicata,
modifi catd qi completati;

Analizand expunerea de motive nr. 5.075/25.06.2015 a viceprimarului comunei, proiectul de
hotdrAre qi document afia ataqatd.;

Cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;
in temeiul art' 36 alin. (1), alin. (9) qi ale art. 45 din Legea adrninistra{iei publice Iocale nr.21512001.

republ icatd, cu modi fi c6ri I e q i cornpl etiril e ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art' 1 Se retrage dre_ptul de folosin{I asupra lotului de teren in suprafa{i de 465 mp,atribuit in vederea construirii unei Iocuinfe prin Hotardrea rv. 19131.03.2014 a

Consiliului local al comunei Tarcdu, domnului Vieru - Murariu George, domiciliatin satul Tarcdu, comuna Tarcdu, judelul Neam!, motivat Oe faptui cd beleficiarul
dreptului de folosinld nu qi-a ?ndeplinit obligafia de a incepe construclia locuinlei in
termen de un an de la data atribuirii terenului.

Art'2 Prczenta hotdrdre poate fi contestatd ?n termen de 30 de zile de la luare la cunoqtinld
sau comunicare, potrivit prevederilor Legii nr. 55412004, legea contenciosului
administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulteri oare,laTribunalul Neam!.

Art' 3 Prczenta hotdrd.re se comunicd in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei in termenul prevdzut de lege primanrlui gi Instituliei prefectului judelului
Neam!, urmdnd a se aduce la cunogtinla publicd prin afigaj la sediul institutiei.

inte de gedinfd,
STIAN MAXIM

CLt't't C ontr as emne az d p entru I e gal it ate,

Nr. 33 din 26 iunie 2015

Numdr consilieri locali infuncyie ls
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedin{a ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu
cu un nutndr de l0 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 10 consilieri prezen{i


