
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA ZĂNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA 
Nr. 41 din 16.05.2016

Privind aprobarea atribuirii suprafeţei de 500 mp lot 67/1 situat in Cartier Dumitrita, numitului Stanciu 
Mihai Codruţ, pentru construirea de locuinţa proprietate personala in condiţiile Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al comunei Zăneşti, judeţul Neamţ;
Având in vedere:

- Expunerea de motive nr. 3986/12.05.2016 si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei 
Zanesti, prin care s-a propus aprobarea cererii înregistrate la Primăria comunei Zanesti, de atribuire in 
folosinţa gratuita de teren pentru construire locuinţa in temeiul Legii nr. 15/2003;

In conformitate cu:
-Raportul compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 3985/12.05.2016, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Zanesti;
Prevederile art. 1, art.2 si art.6 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea de locuinţe proprietate personala, republicata, actualizata;
Prevederile art. 4 si 5 din N.M. de aplicare a Legii nr. 15 din 2003 aprobate prin H.G. nr. 896 din

2003;
- Ţinând cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al

comunei Zanesti nr A /16.05.2016;
In conformitate cu prevederile art.36, art. 45 si art.49 si 115 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 -  Aproba cererea numitului Stanciu Mihai Codruţ, domiciliat in comuna Zanesti, judeţul 
Neamţ, înregistrata la nr. 3008 din 05.04.2016, si atribuie in folosinţa gratuita un lot de casa in suprafaţa de 
500 mp, in comuna Zanesti cartier Dumitrita, pentru construire de locuinţa, amplasament- cartier 
Dumitrita-cvartal III -Lot 67/1.

Art. 2 -  Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personala este obligat 
sa inceapa construcţia in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare.

Art. 3 -  Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului Jud. Neamţ, Primarului comunei 
Zăneşti, Serviciului Financiar, contabilitate, persoanelor si instituţiilor interesate.
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