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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință
folosin numitului Reștea Ruben Ovidiu teren pentru construcție
construc
locuință
ță proprietate personală.
Având în vedere cererea depusă de d-l Reștea Ruben , înregistrată cu
nr.260/09.09.2019 cu domiciliul în comuna Ceica satul Ceica, nr. 321,, prin care solicită
atribuirea în folosință
ță gratuită a suprafeței de 500 mp. teren de construcție situat în intravilanul
localității Ceica ,
Ținînd cont de actele doveditoare care însoțesc
țesc cererea din care rezultă că tânărul nu
deține
ține în proprietate teren intravilan de construcție și nici locuință proprietate personală ,
Văzând referatul de aprobare al proiectului a primarului comunei,raportul de
specialitate al compartimentului de
de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei
Ceica , precum și raportul de avizare al comisiilor de specialittate ale consilului local ,
În baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 15/2003 – lege privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea
onstruirea unei locuințe
locuințe proprietatea personală si art.5 din H.G. nr. 896/2003,
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/200315/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe
locuin proprietate personală ,
Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata în anul 2010,
În temeiul art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.s, art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din OUG
nr.57/2019 Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă suprafața
supraf
de 500 mp teren intravilan de construcție
construc proprietate
privată a comunei Ceica , număr cadastral 50859 ,CF-50859 a localitatii Ceica tânărului Reștea
Ruben,cu domiciliul comuna Ceica sat Ceica,nr. 321,, prin atribuirea in folosinta gratuită , în
vederea construirii unei locuinte proprietate personală.
Art. 2.. Titularul terenului este obligat ca în termen de un an de la data atribuirii să
demareze lucrarile de constructie a locuintei proprietate personală.
În cazul neindeplinirii obligatiei prevazuta prin hotararea consiliului local beneficiarului
i se retrage dreptul de folosință
folosin asupra terenului atribuit.

Art. 3.Pe baza prezentei hotarari , tânărul Reștea Ruben Ovidiu va putea nota în
cartea funciara dreptul de folosinta gratuita asupra terenului prevazut la art. 1 din prezenta
hotarare.

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica cu :
-Institutia Prefectului județului Bihor,
-Persoana în cauză
-Dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BUHAȘ MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
DOREL OCTAVIAN GOLDEA

Nr.19 din 25 februarie 2020.
Consilieri Total – 13
Nr.consilieri prezenţi - 12
Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru

