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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ZANE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 9 din28.02.20f7
n: aprobarea atribuirii suprafetei de 500 mp lot 3311 situat in Carlier Dumitrita, numitei Timofte
r i:ldlina, pentru construirea de locuinta proprietate personala in conditiile Legii nr. 1512003
il
LiLl

Local al comunei Zineqti, jude{ul Neamf
-"

;

edere:

- Expunerea de motive nr. I2I4121.02,2017 si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
::.n care s-a propus aprobarea cererii inregistrate la Primaria comunei Zanesli, de atribuire in
:,r -:atuita de teren pentru construire locuinta in temeiul Legii nr. 1512003;
-:' conformitate cu:

-i:portul compartimentului Urbanism

si Amenajarea Teritoriului

nr. 1213121.02.2017, din cadrul

* ;e specialitate

al primarului Comunei Zanesti;
l:erederile aft. 1, art.2 si art.6 din Legea nr. 1512003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru

?:erederile art. 4 si 5 din N.M. de aplicare a Legii nr. 15 din 2003 aprobate prin H.G. nr. 896 din

:

- Tinand cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
-:.eSti nr...lh.$.S.i 28.02.20 t7 ;

-:r conformitate cu prevederile ar1.36, art.45 si ar1.49 si 115 din Legea nr.21512001 privind
:l::ii& publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA$TE:
Art. 1 - Aproba cererea nr-rmitei 'fimofie Madiilina, domiciliata in comuna Zanesti, str. Nalionali,
.,:.;riNeamt, inregistrata la nr. 884 din 10.02.2017, si atribuie in folosinta gratuita un lot de casa in
: ;e 500 mp, in comllna Zanesti cartier Dunritrita, pentru construire de locuinta, amplasament- -;:ritrita-cvartal lI -Lot 33/1.

{rt. 2 - Beneflciarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat
r"i:i constructia in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o rcahzeze cu respectarea
:rr..-.i Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu

;::l:

si completarile ulterioare.
Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Jud. Neamt, Primarului comunei
S:r'iciului Financiar, contabilitate, persoanelor si institutiilor interesate.

\rt. 3 -
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