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HOTĂRÂRE
privind retragere drept de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2018,
Având în vedere:
- Cererea inregistrata sub nr. 4452/22.06.2018, prin care d-l Tulpan Cătălin, domiciliat in comuna Roseti,
prin care solicită retragerea dreptului de folosinta asupra terenului intravilan in suprafata de 465 m.p., acordat in
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
-Raportul nr.4965/13.07.2018, întocmit de către comisia desemnată de primar, privind identificarea si
inventarierea terenurilor din intravilanul comunei Roseti,disponibile a fi acordate tinerilor, conform Legii
15/2003 , prin care propune retragerea dreptului de folosinta a unor terenuri atribuite conform Legii nr.15/2003,
motivat de cererea titularului dreptului de folosinta si de faptul ca, nu s-a respectat termenul de realizare a
constructiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 ;
-Prevederile H.C.L.Roseti nr.26/28.05.2012, privind atribuire in folosinta gratuita a unor suprafete de
teren din intravilanul comunei Roseti, conform Legii nr. 15/2003, pentru construire locuinte proprietate personala;
-Prevederile Legii 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;
-Prevederile HCL nr. 19/30.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta ,
-Avizul favorabil inregistrat cu nr. 5207/25.07.2018 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Roseți,
- In conformitate cu prevederile art.6 alin (2) din Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unor locuinte proprietate personală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),art.45 alin.(3),(6) din Legea 215/2001, privind administratia publica locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseti, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra suprafeţei de 465 m.p. , situat in
comuna Roseti, judetul Călărași, zona A, parcela nr. 19, atribuit d-lui Tulpan Cătălin conform Legii nr. 15/2003,
domiciliat in comuna Roseti, județul Călărași, urmare a cererii acestuia și datorită nerespectării termenului de 1
an de construire a locuinței .
Art.2.Cu aceeași dată, se abrogă HCL Roseți nr. 26/28.05.2012.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează viceprimarul comunei
Roseţi şi comisia desemnată cu identificarea şi inventarierea terenurilor atribuite conform Legii nr. 15/2003, care
împreună cu d-l Tulpan Cătălin vor proceda la predarea-preluarea suprafeței de teren pe bază de proces verbal
în conformitate cu prevederile legale .
-Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanei vizate, Instituţiei Prefectului,
primarului şi va realiza afişarea acesteia la avizierul Primăriei.
Preşedinte de şedinţă,
Aurel NUȚU

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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