ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea listei terenurilor din localitatea Sînmartin disponibile
pentru a fi atribuite în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003
Având în vedere expunerea de motive a iniŃiatorului proiectului de hotărâre
nr. 517/27 01 2015, precum și raportul de specialitate
compartimentului
tehnic nr. 518/27 01 2015;
Ţinând seama de prevederile art.2 alin. 1 din HGR Nr. 896 din 29 iulie
2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe proprietate
personală, precum și prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală, cu modificările
și completările ulteroare, precum și de prevederile art.36 alin. 2 lit. c din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile Hotărârii Consiliului local Macea nr.14/24 02 2005 cu privire la
stabilirea criteriilor de atribuire a terenurilor în conformitate cu prevederile
Legii nr. 15/2003;
Consiliul local al comunei Macea,
În temeiul art. 45(3) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂȘTE
ART.1 Se aprobă lista terenurilor din localitatea Sînmartin disponibile
pentru a fi atribuite în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003 în anul 2015
conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Se menţin criteriile stabilite prin Hotărârea Consiliului local Macea
nr.14/24 02 2005 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a locurilor de casă
în localitatea Sînmartin, suplimentar criteriilor reglementate prin Legea
nr.15/2003, după cum urmează: a) opţiunea solicitantului pentru un anumit
loc de casă și b) se va da prioritate solicitării cu cel mai vechi număr de
înregistrare în situaţia în care sunt mai multe cereri pentru același loc de casă.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: InstituŃia Prefectului JudeŃului
Arad; Primarul comunei Macea și se aduce la cunoștinţă publică prin afișare la
avizierul Primăriei și pe siteul www. macea.ro.
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