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HOTARAREA nr.26
privind aprobarea atribuirii de loturi de teren in sat Coropceni pentru construirea unor locuinte proprietate
personala pentru tinerii din comuna Ciortesti
in conditiile Legii. Nr.15/2003
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, judetul Iasi,
intrunit in sedinta ordinara din data de 28 martie 2019,
Avand in vedere prevederile art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 din Legea nr.15 din 9 ianuarie 2003,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Consiliului Local Ciortești nr.56/2017 privind aprobarea
atribuirii de loturi de teren in sat Coropceni pentru construirea unor locuinte proprietate personala pentru
tinerii din comuna Ciortesti in conditiile Legii. Nr.15/2003; Hotararea Consiliului Local Ciortești nr.42/2018
privind aprobarea atribuirii de loturi de teren in sat Coropceni pentru construirea unor locuinte proprietate
personala pentru tinerii din comuna Ciortesti in conditiile Legii. Nr.15/2003;
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.1 si art.2 din Hotararea nr.34/30.09.2016 privind aprobarea
regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în
baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu
modificările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere terenurile pentru atribuirea în folosință gratuită identificate conform
- Extrasului de Carte Funciara 61415, cu numar cadastral 61415, in suprafata de 10222 m.p.,din sat
Coropceni, comuna Ciortesti, judetul Iasi,
- Extrasului de Carte Funciara 61413, cu numar cadastral 61413, in suprafata de 4381 m.p.,din sat
Coropceni, comuna Ciortesti, judetul Iasi,
- Extrasului de Carte Funciara 61414, cu numar cadastral 61414, in suprafata de 19922 m.p.,din sat
Coropceni, comuna Ciortesti, judetul Iasi,
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicata, 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;
Având în vedere cererile pentru atribuirea unui teren pentru construirea de locuințe proprietate personală
în baza legii 15/2003, republicată.

In baza referatului de aprobare privind atribuirea unor suprafețe de teren unor tineri pentru construirea
de locuințe proprietate personală, intocmita de catre Primarul Comunei Ciortești, Apostol Alina
Avand in vedere procesul verbal nr.03-2019 al comisiei privind atribuirea unor suprafețe de
teren unor tineri pentru construirea de locuințe proprietate personală
Avand in vedere Rapoartele de avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Ciortești;
In temeiul art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren in sat Coropceni unor tineri
pentru construirea de locuințe proprietate personală, teren din proprietatea privată a comunei Ciortesti, în
conditiile Legii nr. 15 din 9.01.2003, pentru:
IN SAT Coropceni
Nr.
Numele și prenumele
Nr. Copii
Stare Civilă Suprafață Punctaj
Crt.
Nr./data cererii
/mp
1
Alexa Viorel-Marian
0
Necăsătorit
1000
0,5 p
1614/18.03.2019
2
Flondor Ștefan-Vlad
0
Necăsătorit
1000
0,5 p
1625/18.03.2019
3
Bența-Cociorvă Georgiana-Beatrice
0
Necăsătorită
1000
0,5 p
1625/18.03.2019
Art. 2 (1) Se aproba retragerea atribuirii în folosință gratuită a suprafeței de teren pentru construirea de
locuințe proprietate personală, teren din proprietatea privată a comunei Ciortesti, în conditiile Legii nr. 15 din
9.01.2003, pentru Andrușcă Liliana Vasilica din sat Coropceni, comuna Ciortesti ca urmare a solicitării
nr.1620/18.03-2019.
(2) Se aproba retragerea atribuirii în folosință gratuită a suprafeței de teren pentru construirea de locuințe
proprietate personală, teren din proprietatea privată a comunei Ciortesti, în conditiile Legii nr. 15 din 9.01.2003,
pentru Atasiei Maria din sat Coropceni, comuna Ciortesti, ca urmare a solicitării nr.1549/14.03-2019.
(3) Se aproba retragerea atribuirii în folosință gratuită a suprafeței de teren pentru construirea de locuințe
proprietate personală, teren din proprietatea privată a comunei Ciortesti, în conditiile Legii nr. 15 din 9.01.2003,
pentru Rânceanu Marinela din sat Coropceni, comuna Ciortesti, urmare a solicitării nr.1605/15.03-2019.
Art.3. Beneficiarii terenurilor atribuite in folosinta gratuita pentru construirea de locuinte
proprietate personala, sunt obligați să solicite emiterea autorizatiei de construire și să înceapă construcția în
termen de cel mult un an de la data semnarii procesului verbal de punere in posesie, in conformitate cu
prevederile art. 36 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Art.4 (1)Terenurile, identificate cadastral, atribuite in folosinta gratuita pentru construirea de locuinte
proprietate personala se realizeaza prin predarea–primirea efectivă a terenului urmată de semnarea Procesului
verbal încheiat, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba modelul cadru al contractului de comodat, conform anexei nr.2 care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.5 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de catre primarul Comunei Ciortesti, prin
intermediul aparatului de specialitate.
Art.6 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Iasi, Primarului Comunei Ciortesti, tinerilor
nominalizati in Art. 1, cetatenilor comunei prin afisare.
Ciortesti, 28 martie 2019
Preşedinte de şedinţa
Consilier,
Sălăvăstru Mihai

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Pascaru Gina

Adoptată în şedinţa din data de 28-03-2019
Cu un număr de 12 voturi „pentru”, de 0 voturi „impotriva”, si 0„abtineri” din numărul total de 12 consilieri prezenti

