
ROMANIA 
JUDETUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 
                                                

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala 
pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri situate in strada TĂBĂCARI din 

orașul Tîrgu Neamț, judetul Neamț 

   Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț, judetul  Neamț; 

Având în vedere  prevederile Legii nr. 15 din 9 ianuarie 2003, privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificarile și 
completările ulterioare;      

            In conformitate cu prevederile  art. 5 din Hotararea nr. 896 din 29 iulie 2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;   

           In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificările si completările ulterioare; 
             In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), litera c) si  litera d) si alin.(6), 
litera a), punct 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
            In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        
           Tinând cont de:  
 
- HCL nr. 188/31.08.2016 privind numirea unei comisii de analiză în baza Leg. 15/2003; 
- HCL nr. 209/23.09.2016 privind aprobarea listei cu terenuri disponibile și libere de sarcini în 
vederea construirii de locuințe proprietate personală de către tineri conform Leg. 15/2003; 
- HCL nr. 229/27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafețelor de 
teren în vederea construirii de locuințe proprietate personală de către tineri, conform Leg. 
15/2003; 
- HCL nr.125/22.06.2018 privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului, a 
Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unor locuințe pe terenurile ce vor fi atribuite 
conform Leg. 15/2003 în orașul Tîrgu Neamț, str. Tăbăcari și a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent acestuia; 
- anunțul de interes public nr. 9634/9.07.2018 în vederea depunerilor de cereri în baza Leg. 
15/2003. 
- procesul verbal nr. 11.513 /21.08.2018 încheiat de Comisia pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor Legii 15/2003, privind evaluarea dosarelor depuse; 
              
 
 



 
 
 
              Luând act de expunerea de motive nr. 13.065/20.09.2018 înaintată de Primarul orașului 
Tîrgu Neamț și de raportul de specialitate nr. 13.068/20.09.2018 a Seviciului Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului;     
  
           In temeiul art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind  administratia publică locală, 
republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 

                     Art. 1.  Se însușește procesul verbal nr. 11.513 /21.08.2018 încheiat de Comisia 
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii 15/2003, privind evaluarea dosarelor depuse 
(conform Anexei nr.1 la prezenta); 

                     Art. 2.   Se aprobă  atribuirea  a 3 loturi de teren în suprafață de  250 mp fiecare, 
situate în str. Tăbăcari, in, la intersecția dintre str. Tăbăcari cu str. Ion Moșneagu, din 
proprietatea privată a orașului Tîrgu Neamț, pentru construirea de locuinţe proprietate personală 
pentru tineri, în conditiile Legii nr. 15/2003, în conformitate cu planul de amplasament prezentat 
în Anexa 1 din HCL 209/23.09.2016. 

                   Art. 3. Atribuirea terenurilor precizate la art. 2. se face către un nr. de 3 tineri,  
nominalizati în Anexa nr. 2 la prezenta,  parte integrantă la prezenta hotărâre; 

        Art.4. Beneficiarul terenului atribuit în folosință gratuită pe durata existentei 
constructiei proprietate personală, este obligat să solicite emiterea autorizatiei de construire și să  
înceapă constructia locuinței in termen de un an de la data atribuirii terenului, in conformitate cu 
prevederile art. 36 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

                    Art.5. Prezenta hotarare va fi dusă la indeplinire de către  Serviciul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului si Serviciul Juridic Contencios; 

                   Art.6. Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea 
prezentei hotărâri institutiilor și persoanelor interesate. 

   Nr. 198 
   din 26.09.2018 

Preşedinte de şedinţă, 
                            Consilier local,  Borş Paul                                                                                                                                

                                                                                                                  
Contrasemnează, 

                                           Secretar oraş,                                                       
C.j. Sabin Isabela                                                 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 


