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R O M A N I A                                              

     
CONSILIUL LOCAL ROSETI  
     JUDETUL CALARASI                                                  COMUNA ROSETI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                        cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                             E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

   
 HOTĂRÂRE   

privind retragere drept de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 

 

Consiliul Local al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 Martie 2019, 

 Având în vedere: 

 -Raportul nr.1931/13.03.2019 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 unor cetățeni din comuna Roseți conform Legii 

nr.15/2003, motivat de faptul că, nu au respectat termenul de realizare a constructiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

50/1991 ; 

 -Prevederile H.C.L.Roseți nr. 30/27.04.2017, H.C.L. Roseți nr.56/26.10.2016, H.C.L.  Roseți nr.43/18.12.2014 

privind atribuire in folosință gratuită a unor suprafețe de teren din intravilanul comunei Roseți, conform Legii nr. 15/2003, 

pentru construire locuinte proprietate personala;  

 -Prevederile Legii 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;      

 -Prevederile H.C.L nr. 14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință,  

-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; 

-Avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate înregistrate sub nr. 2279/25.03.2019, nr. 2281/25.03.2019, 

      În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) din Legea 215/2001, privind administratia publica locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Roseti, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

  
Art.1. a)Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra suprafeţei de 400 m.p. , situat in  comuna Roseti, 

judetul Călărași, zona D, lotul nr. 30, atribuit  d-lui ________ conform Legii nr. 15/2003, domiciliat in comuna Roseti, 

județul Călărași, urmare a nerespectării   termenului de realizare a construcției. 

           b) Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra suprafeţei de 360 m.p. , situat in  comuna 

Roseti, judetul Călărași, zona D,  lotul nr. 45/14, atribuit  d-nei ____________  conform Legii nr. 15/2003, domiciliată in 

comuna Roseti, județul Călărași, urmarea  nerespectării  termenului de realizare a construcției. 

           c) Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra suprafeţei de 467 m.p. , situat în comuna Roseti, 

judetul Călărași, zona B, tarla 58, parcela nr.16/1, număr cadastral 1102, atribuit  d-lui _____________ conform Legii nr. 

15/2003, domiciliat in comuna Roseti, județul Călărași, urmare a nerespectării   termenului de realizare a construcției. 

Art.2.Cu aceeași dată, se abrogă H.C.L.Roseți nr. 30/27.04.2017, H.C.L. Roseți nr.56/26.10.2016, H.C.L.  Roseți 

nr.43/18.12.2014 privind atribuire in folosință gratuită a unor suprafețe de teren din intravilanul comunei Roseți, conform 

Legii nr. 15/2003, pentru construire locuinte proprietate personala.  

 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 în prezența 

persoanelor vizate va proceda la preluarea-predarea suprafețelor  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,                                                                                                                           Contrasemnează,                                         

Costică Râjnoveanu                                                                                                                           Secretarul  comunei  

 Lavinia TĂNASE 
 

 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 

 
Nr.17 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi,28.03.2019 
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