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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe 
proprietate personală acordat tinerilor în baza Legii nr. 15/2003 

 
 

 Având în vedere: 
- Referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren, 

pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza Legii nr. 
15/2003,  înregistrat cu nr. 3081/20.05.2021, 

- Raportul de specialitate  a compartimentului cu atribuții în domeniul fondului funciar 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea la Proiectul de hotărâre 
privind atribuirea unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală 
acordat tinerilor în baza Legii nr. 15/2003, înregistrat cu nr. 3082/20.05.2021, 

- Cererea înregistrată cu nr.261/P/19.05.2021 a domnului Tamaș Răzvan Zaharia, cu 
domiciliul în comuna Țețchea, loc. Țețchea, nr. 195/A, prin care solicită atribuirea unui lot 
pentru construirea unei locuințe proprietate personală, 

Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți,13 din totalul de 13 în funcție, 
 În conformitate cu prevederile art. 1, 3 și 6 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată 3. 
În temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 Consiliul local al comunei Țețchea 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 
 Art. 1.  a) Se aprobă atribuirea unui lot de teren în suprafață de 675 m2, identificat cu 
nr. cad. 50118, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordată tinerilor în 
baza Legii nr. 15/2003, domnului Tamaș Răzvan Zaharia, cu domiciliul în com. Țețchea, loc. 
Țețchea, nr. 195/A, jud. Bihor. 
 b) Atribuirea lotului de teren se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței 
proprietate personală. 
 
 Art. 2. Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului 



şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 3. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute de art. 2 prin hotărâre de consiliu 

local, i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit. 
 
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încuvințează viceprimarul și 

consilierul cu atribuții de asitență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Țețchea. 
 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 

- Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul și viceprimarul Comunei Țețchea; 
- consilierul cu atribuții de asitență socială; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul 
oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
Florian – Marius Scorțe                                                      Secretar general, 

                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 39 din 28 mai 2021 

 Total consilieri în funcție: 13 
 Consilieri prezenți: 13  
 Vot: 12 voturi ,,Pentru”, 1 vot ,,Abținere” 

 

 


