ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit beneficiarilor
care nu au respectat prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 15/2003 sau care au renunțat la acest
drept
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 9912/22 11 2016,
precum și raportul de specialitate compartimentului tehnic nr. 9913/22 11 2016 din care rezultă că unii
beneficiari ai hotărârilor de atribuiri de locuri în folosință gratuită nu au demarat construirea locuinței în
termenul legal sau au renunțat la beneficiul atribuirii;
Ținând seama de prevederile art.6 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare, precum și de
prevederile art.36 alin. 2 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Macea,
În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂȘTE
ART.1 Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită de la un număr de 13 beneficiari ai prevederilor
Legii nr.15/2003, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Terenurile rămase disponibile în Cartierul de NV a localității Macea vor fi atribuite în ordinea
depunerii cererilor de atribuire potrivit Legii nr. 15/2003, pornind de la cel mai mic număr topografic al
parcelelor rămase disponibile până la epuizarea acestora.
ART.3 Terenurile rămase disponibile în localitatea Sînmartin vor fi atribuite în funcție de ordinea depunerii
cererilor de atribuire potrivit Legii nr. 15/2003 și de opțiunea solicitanților de a li se atribui un anumit lot
din localitate.
ART. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Arad; Primarul comunei Macea,
persoanele interesate.
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